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Darni aplinka

Gediminas Freitakas įsitikinęs – neįgalieji turi aktyviai siekti, kad jų teisės į sveikatos apsaugą būtų užtikrintos. 

Sveikatos priežiūros paslaugos – 
ar visos prieinamos neįgaliesiems? 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: 
esame atviri dialogui, netgi kritikai

tikimo prabėgo 10 metų, vyras 
prisitaikė prie pasikeitusio gyve-
nimo, pastaruoju metu ėmė var-
ginti stuburo skausmai. Mag
netinio rezonanso tyrimas gal-
būt padėtų nustatyti skausmų 
priežastį, deja, Alytaus apskri-
ties S. Kudirkos ligoninės Kon-

sultacijų poliklinikoje, kurioje 
vyras gydosi, neįgaliojo veži-
mėliu judančiam žmogui tokią 
paslaugą gauti nėra lengva. Nors 
ligoninė turi mobilių keltuvų, 
galinčių padėti ir medikams, ir 
pacien tams, jie dažniausiai sto-
vi nenaudojami, tad be pagal-

bininko, o dar geriau – dviejų, 
geriau čia net nesirodyti.

Problemos įvardytos jau 
seniai

„Dar 2018 m. asociacija „Sa-
varankiškas gyvenimas“ susi-
tikime su miesto savivaldybės 
tarybos nariais iškėlė sveikatos 
paslaugų neprieinamumo Aly-
tuje problemas, – prisimena 
G. Freitakas. – Pats susidūriau 
su neįgalaus žmogaus perkėlimo 
iš vežimėlio apžiūrai arba mag
netinio rezonanso, tomografi-
jos, echoskopijos, endo skopijos, 
kitų paslaugų suteikimo prob
lemomis. Tuomet buvome pa-
tikinti, kad mobilūs keltu-
vai yra ir jie prieinami – terei-
kia paskambinus į registratūrą  

Sveikatos priežiūros įstaigose 
besilankantys neįgalieji skun-
džiasi negalintys gauti kai ku-
rių jiems priklausančių pas-
laugų, nes vis dar susiduria 
ne tik su nepritaikyta aplin-
ka, bet ir įvairios įrangos, taip 
pat ir medicininės, būtinos ty-
rimams atlikti, sveikatos sutri-
kimams diagnozuoti, stoka. 

(nukelta į 3 psl.)

Be pagalbininko į ligoninę 
geriau nevykti

Alytiškis Gediminas Frei-
takas neįgaliųjų bendruomenės 
nariu tapo prieš 10 metų. Ne-
sėkmingai į ežerą nėręs vyras 
patyrė sunkią stuburo traumą. 
„Gerai, kad prie ežero buvau 
ne vienas, kad iškilusį į vandens 
paviršių mane greitai ištraukė į 
krantą, nes būčiau paskendęs, 
o tada – jau tikrai jokios vilties 
išgyventi“, – sako Gediminas. 

Viltį jaunam vyrui įkvėpė 
medikai – į nelaimės vietą iš-
kviesti Lazdijų greitosios pagal-
bos, vėliau – Kauno gydytojai, 
Palangos reabilitacijos ligoninės 
specialistai. „Buvo pažeisti du 

kaklo srities slanksteliai (vieną 
visiškai sutrupėjusį pakeitė tita-
niniu), užspaustas nervas. Me-
dikai padėjo, kiek galėjo, bet 
traumos pasekmės liko: neval-
dau nei kojų, nei rankų...“ – ne-
slepia Gediminas. 

Nors nuo nelaimingo atsi-

Viceministrė:  
norime spręsti 

įsisenėjusias bėdas
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministrė M. Navickienė sa-
kė matanti, kad negalią turintys 
žmonės susiduria su įvairiausio-
mis kliūtimis, kurios neleidžia 
gyventi savarankiškai: „Tikrai 
dar ne viską esame padarę, kad 
atsidurtume, kur turime būti. 
Bandysime kartu, žingsnis po 
žingsnio, vadovaudamiesi JT 
neįgaliųjų teisių konvencija pa-
siekti proveržį ir nuoseklų kas-
dienybės gerėjimą.“ 

Nuo šių metų SADM pra-

dėjusi dirbti už negalią turin-
tiems žmonėms svarbius klau-
simus atsakinga viceministrė 
J. Jakštienė pabrėžė, kad sieks 
spręsti įsisenėjusius klausimus. 
Vienas iš tokių – negalią turin-
čių asmenų dalyvavimas darbo 
rinkoje. Viceministrė įsitikinu-
si – reikia skatinti ne segreguo-
tą, o integruotą dalyvavimą dar-
bo rinkoje.

J. Jakštienė teigia sieksianti 
tobulinti paslaugų šeimai siste-
mą, gerinti jų kokybę. Artimiau-
sias laukiantis darbas – asme-
ninio asistento paslaugos regla-
mentavimas. „Tai bus nemažas 
proveržis ir atvers daug galimy-
bių asmenims su negalia“, – sakė 
viceministrė. Taip pat daug dė-
mesio bus skiriama laikino ato-
kvėpio paslaugai, kuri šiuo me-
tu nepatenkina šeimų poreikių. 

J. Jakštienė pabrėžė, kad vie-
nas iš jos keliamų tikslų – su-
kurti paslaugų neįgaliems vai-
kams ir juos auginančioms šei-
moms teikimo „vieno langelio“ 

principu mechanizmą. Vicemi-
nistrės teigimu, paslaugos daž-
nai būna diferencijuotos pagal 
sritis, trūksta kompleksinio po-
žiūrio į asmenį, kuriam reikia 
pagalbos. Ateityje pavėžėjimo, 
laikino atokvėpio, atvejo vady-
bos (koordinavimo), sveikatos 
priežiūros, psichologo, ugdy-

mo, socialinės integracijos, už-
imtumo ir kt. paslaugos turėtų 
būti teikiamos „vieno langelio“ 
principu. 

Svarbu dirbti kartu 
Kitas svarbus darbas, ku-

rį planuoja viceministrė – nau-
jo negalios nustatymo modelio 

sukūrimas. „Norėtųsi kalbėti 
apie mažesnį medicininių kri-
terijų svorį ir labiau akcentuoti 
kliūtis, kurios trukdo dalyvauti 
darbo rinkoje“, – sakė J. Jakš-
tienė. Jos teigimu, nustatant ne-
galią bus sudaromi individualūs 
atvejo vadybos planai. Su nega-
lios nustatymo pertvarka susiję 
daug elementų – nuo aprūpini-
mo techninės pagalbos priemo-
nėmis pokyčiais iki kompleksi-
nio požiūrio į savivaldybėse tei-
kiamas paslaugas. 

Pasak J. Jakštienės, labai 
svarbu skatinti ir informacijos 
prieinamumą asmenims su ne-
galia. Planuojama sukurti in-
formavimo ir komunikavimo 
sistemą, kuri padidintų valsty-
bės, savivaldybių teikiamos in-
formacijos prieinamumą nega-
lią turintiems asmenims bei ska-
tintų komunikacijos galimybes. 
Viena iš priemonių tam pasiek-
ti – informaciją pateikti lengvai 
skaitomu tekstu. 

Atvira visuomenė
„Ministerija girdi“ – taip va-
dinasi tęstinė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
(SADM) susitikimų su įvai-
riomis organizacijomis inicia-
tyva. Su neįgaliųjų bendruo-
menės atstovais virtualiai su-
sitikusi ministrė Monika Na-
vickienė ir už neįgaliųjų klau-
simus atsakinga viceministrė 
Justina Jakštienė išklausė jų 
siūlymus, pristatė planus ir 
numatomus darbus. 

(nukelta į 3 psl.)

unsplash.com nuotr.

Asmeninio archyvo nuotr.
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Ar kas 6 metus išmoka-
ma lengvojo automobilio ar 
jo techninio pritaikymo iš-
laidų kompensacija skirta tik 
automobiliui įsigyti ir pritai-
kyti? Ar galima ją panaudoti 
ir automobiliui remontuoti, 
jei nėra poreikio pirkti naujo 
automobilio? 

Atsižvelgiant į tai, kad ne vi-
si gali įsigyti naują automobilį, 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo iš-
laidų kompensacijos mokėjimo 
tvarkos apraše nustatyti atvejai, 
kada ji skiriama. Kompensaci-
ja mokama visais šiais atvejais, 
kai vairuojantys negalią turin-
tys žmonės:
 įsigyja arba jau yra įsigijo 

lengvąjį automobilį;

lengvojo automobilio įsigijimo 
išlaidas, kompensuojamos tik 
tos išlaidos, kurios neviršija len-
gvojo automobilio rinkos vertės.

Įsigyjant neįgaliojo vežimė-
lį, taikomas kitoks išlaidų kom-
pensavimo modelis. Neįgaliųjų 
aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis ir šių priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos apraše nustatyta, kad įsi-
gyjant neįgaliojo vežimėlį, gali-
ma pateikti vieną iš dokumentų, 
patvirtinančių jo įsigijimą, t. y. 
sąskaitą faktūrą, kurioje nuro-
dytas sumokėjimo už techni-
nės pagalbos priemonės termino 
atidėjimas, tačiau kompensaci-
ja už įsigytą neįgaliojo vežimė-
lį yra pervedama į asmens nu-
rodytą sąskaitą. Ši nuostata nėra 
taikoma, kai priemonė perkama 
iš asmens, vykdančio individua-
lią veiklą pagal verslo liudijimą 
ar individualios veiklos pažy-
mą arba įsigyjama lizingo būdu.

Lengvasis automobilis yra 
brangesnis už neįgaliojo veži-
mėlį, todėl įsigyjant lengvąjį au-
tomobilį negali būti taikomas 
toks pats kompensavimo mode-
lis kaip neįgaliojo vežimėliui. Ta-
čiau, siekiant didinti negalią tu-
rinčių asmenų mobilumą ir kad 
jie galėtų lengvuosius automobi-
lius įsigyti jiems patrauklesnėmis 
sąlygomis, siūloma svartyti vi-
sus siūlymus dėl kompensacijos 
skyrimo ir mokėjimo tobulini-
mo. Visus siūlymus reikia aptarti 
kartu su neįgaliųjų organizacijo-
mis ir pateikti juos svarstyti Neį-
galiųjų reikalų tarybai, kuri, juos 
įvertinusi, priimtų sprendimą, 
ar tikslinga keisti kompensaci-
jos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Kompensaciją galima 
gauti ir automobiliui 

remontuoti
„Bičiulystės“ skaitytojams kyla klausimų dėl lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Į 
juos atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės 
pagalbos skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė. 

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centro rinkodaros specialistas 
Gaudentas Naujokas dalijasi 
mintimis apie centro veiklas. 

Artėja vienas nuostabiau-
sių metų periodų – šv. Vely-
kos. Tai ne tik Kristaus prisi-
kėlimo, bet ir kiekvieno mūsų 
dvasinio atgimimo šventė. To-
dėl šiuo metu tikriausiai kiek
vienas sau užduoda klausimą, 
ką aš galėčiau padaryti, kad ši 
iškili šventė būtų pažymėta 
gerais darbais ir įgautų tikrąją 
dvasinę prasmę. 

Siekiant, kad žmonės su pro-
to ir psichikos negalia integruo-
tųsi į visuomenę ir į darbo rin-
ką, VšĮ Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centre nuo 2020 m. ge-
gužės mėnesio pradėtas įgyven-
dinti Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos projek-
tas „Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų plėt
ra“ ir įsteigtos socialinės dirb-
tuvės neįgaliesiems. 10 projek-
to dalyvių, kurių bendrieji dar-
biniai gebėjimai riboti ar labai 
riboti, dalyvauja bitininkystės 
veikloje.

Šiais metais Trakų neįgalių-
jų užimtumo centre pradėjome 
gaminti naują produkciją – kre-

minį medų su keliais skoniais: 
spanguolių, svarainių bei braš-
kių. Pirmieji du produktai labai 
tinka šiuo laikotarpiu, kai mus 
spaudžia Covid virusas, nes pa-
deda stiprinti imunitetą, gerina 
savijautą, sveikatą. O trečiasis 
puikiai tinka vaikams tiek prie 
blynų, tiek su traškia skrudin-
ta batono riekele. Tikras deli-

Aplankykite neįgaliųjų 
dirbtuves

 Trakai:

10 projekto dalyvių, kurių bendrieji darbiniai gebėjimai riboti ar labai riboti, 
dalyvauja bitininkystės veikloje.

katesas. Todėl visus kviečiame 
apsilankyti mūsų parduotuvė-
je, kurioje galite įsigyti ne tik 
naujos medaus produkcijos, bet 
ir kitokių prekių. Pas mus rasi-
te daug nebrangių stilingų, šilu-
ma ir meile alsuojančių dovanų. 
Velykų Bobutės dovanomis pra-
džiuginsite ne tik savo mažuo-
sius, bet ir kitus šeimos narius. 
Pirkdami mūsų centro paga-
mintą produkciją jūs ne tik pa-
remsite Trakų neįgaliuosius, bet 
ir pakelsite jų dvasinę savivertę 
parodydami, kad jų darbas rei-
kalingas ir vertinamas.

Centro bitynas buvo pra-
plėstas, dėl to esame dėkingi 
bitininkui Ruslanui Anusevič, 
kuris jau praeitais metais pa-
pildė bityną penkiomis šeimo-
mis – nuo 25 avilių išaugome 
iki 30. Visos bitės išgyveno, t.y. 
rudenį buvo teisingai gydytos ir 
pamaitintos. Šiuo metu, atėjus 
pavasariui, jos yra maitinamos 
specialia kandi tešla, kad būtų 
sveikos ir stiprios. Tokios bitės 
suneš daugiau medaus. Taip pat, 
ruošdamiesi ateinančiam sezo-
nui, pradėjome gaminti naujo ti-
po mini rėmelius – galėsime pa-
siūlyti medų įsigyti koryje. Toks 
medus yra dar sveikesnis, mat 
jo nereikia išsukti, jis nesioksi-
duoja, o kramtant iš pačių bičių 
pagaminto vaško dar gaunama 
papildomų mineralų. Šiam pro-
cesui vadovauja projekto meis-
trė Rasa Nikoličienė, kuri pa-
deda neįgaliesiems išmokti šio 
darbo ypatumų bei tikrina ga-
minio kokybę. 

Nors visoje šalyje karanti-
nas, centro socialinė darbuoto-
ja Ina Veromejienė organizuoja 
projekto dalyvių mokymus tiek 
tiesiogiai, tiek nuotoliniu bū-
du, jei dalyvis negali dalyvauti 
tiesiogiai. Yra tikrinamas žinių 
bagažas, o vasarą vyks prakti-
ka, kuri vėliau virs rimtu dar-
bu. Darbas bityne yra malonus 
ir įdomus. 

Beje, centras turi veikian-
tį apiterapijos namelį, kuria-
me vyksta gydomieji seansai. 
Orams atšilus visus kviečia-
me pas mus išmėginti bitučių 
vibracijos gydomąją galią. Tai 
pats ekologiškiausias gydymosi 
būdas ir puiki ligų profilaktika. 

 įsigyja lengvąjį automobilį 
ir jį techniškai pritaiko;
 įsigyja lengvąjį automobi-

lį ir jį remontuoja;
 įsigyja lengvąjį automo-

bilį, jį techniškai pritaiko ir re-
montuoja;
 jau turimą lengvąjį automo-

bilį techniškai pritaiko;
 jau turimą lengvąjį automo-

bilį remontuoja;
 jau turimą lengvąjį auto-

mobilį techniškai pritaiko ir re-
montuoja. 

Asmeniui nebūtina pirkti 
naują automobilį. Kompensacija 
gali būti skiriama ir tuo atveju, 
kai asmuo jau yra įsigijęs lengvą-
jį automobilį, taip pat, jei tech-
niškai pritaiko ir remontuoja jau 
turimą lengvąjį automobilį.

Negalią turintys žmonės 
dažniausiai neturi reikiamos 
sumos automobiliui įsigyti, 
o lengvojo automobilio ar jo 
techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacija mokama 
tik už jau įsigytą automobi-
lį. Ar nėra svarstomi kitokie 
kompensacijos išmokėjimo 
variantai, kad asmeniui ne-
reikėtų mokėti visos sumos 
pačiam, o ji būtų pervedama 
tiesiogiai pardavėjui (pana-
ši tvarka dabar yra įsigyjant 
neįgaliojo vežimėlį)?

Lengvojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritaiky-
mo išlaidų kompensacija, sie-
kianti iki 2 560 eurų, mokama 
atsižvelgiant į faktines išlaidas 
pagrindžiančius dokumentus. 
Kartu su dokumentais, patvir-
tinančiais lengvojo automobi-
lio pirkimo išlaidas, reikia pa-
teikti nepriklausomo turto ver-
tintojo išduotą automobilio rin-
kos vertės nustatymo ataskaitą. 
Šios ataskaitos nereikalaujama, 
jei perkamas naujas – neeksplo-
atuotas automobilis. 

Automobilio rinkos vertės 
nustatymo ataskaita yra svarbi, 
nes atsižvelgiant į ją yra skiria-
ma ir mokama kompensacija už 
jau įsigytą automobilį. Pavyz-
džiui, tuo atveju, jei nepriklau-
somo turto vertintojo ataskaito-
je pateikta įsigyto lengvojo auto-
mobilio rinkos vertė yra didesnė 
už faktines lengvojo automobi-
lio įsigijimo išlaidas, kompen-
suojamos tik faktinės išlaidos. 
Jei nepriklausomo turto vertin-
tojo ataskaitoje pateikta įsigy-
to lengvojo automobilio rinkos 
vertė yra mažesnė už faktines 

„Didesnės savivaldybės turi 
daugiau galimybių kontroliuo-
ti statinių priežiūrą, kai mažose 
savivaldybėse juos prižiūri tik 
vienas ar du specialistai. Dabar 
sugriežtinome statinių pritai-
kymo neįgaliesiems priežiūrą, 
todėl ir mažesnėms savivaldy-

bėms teks labiau įsitraukti. Pa-
dėtis turėtų pagerėti“, – sako 
aplinkos viceministras Darius 
Kvedaravičius.

Kovo 3 d. įsigaliojęs pakeis-
tas statinių techninės ir naudo-
jimo priežiūros tvarkai skirtas 
statybos techninis reglamentas 
(STR 1.07.03:2017) draudžia 
nesilaikant nustatytų stati-
nių prieinamumo reikalavi-
mų šalinti neįgaliųjų stovėji-
mo vietas, keltuvus, siaurinti 
priėjimus ir koridorius, už-
statyti juos stambiais įrengi-
niais, inventoriumi, medžia-
gomis ar kitokiais daiktais, 
keisti kelių, priėjimų nuo-

lydžius ir pan. Be to, nuo šiol 
bus privalu tikrinant, kaip pas-
tato naudotojas atlieka jo tech-
ninę priežiūrą, apžiūrėjus stati-
nį (jo dalį) nustatyti, ar jis nau-
dojamas pagal statinių prieina-
mumo reikalavimus.

Pasak viceministro, šiemet 
ketinama atlikti valstybės ir sa-
vivaldybių pastatų prieinamu-
mo specialiųjų poreikių turin-
tiems žmonėms vertinimą ir jo 
pagrindu parengti veiksmų pla-
ną, kaip sutvarkyti neįgaliųjų 
poreikiams nepritaikytus svar-
biausius pastatus.

Aplinkos ministerijos ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Sugriežtinta neįgaliesiems skirtos 
infrastruktūros naudojimo priežiūra
Aplinkos ministerija, siek-
dama, kad žmonės su nega-
lia galėtų naudotis pritaiky-
tais statiniais visą jų naudo-
jimo laiką, patikslino statinių 
naudojimo priežiūros tvarką 
ir priežiūrą atliekančių insti-
tucijų funkcijas.

Neįgaliųjų užimtumo centre pradė-
ta gaminti nauja produkcija – kre-
minis medus su keliais skoniais.
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informuoti darbuotoją, kad jo 
reikės. Bet nuo 2018 m. iki šiol 
mobiliuoju keltuvu turėjau ga-
limybę pasinaudoti tik vieną 
kartą. Visais kitais atvejais, nors 
ir buvau pranešęs registratūro-
je, kad keltuvo reikės, pagalbos 
nesulaukiau. 2019 m. odos gy-
dytojas negalėjo apžiūrėti ma-
no kūno, nes nebuvo kam ma-
nęs perkelti ant kušetės, šį vasarį 
lankantis pas neurologą keltuvas 
taip pat nebuvo pristatytas, gy-
dytoja negalėjo tinkamai manęs 
apžiūrėti“, – sveikatos priežiū-
ros įstaigoje kylančias proble-
mas vardija neįgalus vyras.

Apie tuos pačius rūpesčius – 
dar kartą 

Nesulaukę žadėtų pokyčių, 
„Savarankiško gyvenimo“ at-
stovai vėl grįžo prie šių reika-
lų – nuotoliniame susitikime su 
Alytaus miesto savivaldybės, ta-
rybos nariais, S. Kudirkos ligo-
ninės atstovais, be kitų proble-
mų, iškėlė ir sveikatos priežiū-
ros paslaugų prieinamumo neį-
galiesiems klausimus. 

G. Freitakas dar kartą primi-
nė, kad neįgalieji iki šiol negali 
pasinaudoti mobiliaisiais keltu-
vais. Neseniai jam prireikė tyri-
mo echoskopu. Paprastai šis ty-
rimas atliekamas pacien tui gu-
lint, tačiau Gediminui jis buvo 
padarytas sėdint vežimėlyje, nes 
neatsirado, kas kūno nevaldantį 
žmogų galėtų iš jo perkelti. „Dėl 
tos pačios priežasties nebuvo ga-
lima atlikti ir magnetinio rezo-
nanso. Rentgeno nuotrauką pa-
vyko padaryti tik iš darbo į pa-
galbą išsikvietus seserį“, – su-
sitikime pasakojo G. Freitakas, 
tikindamas, kad į tokias situa-
cijas patenka labai dažnai. Pa-
sak jo, rateliais judantiems ne-
įgaliesiems visada reikia ieškoti 
pagalbos iš šalies. „Jeigu žmo-
gus sunkesnis, reikia ir poros 

stipresnių vyrų. Ir pačiam ne-
smagu kaskart pagalbos ieškoti, 
ir žmonėms reikia iš darbo atsi-
prašyti. Taip neturėtų būti – ne-
reikėtų įtraukti kitų žmonių, kad 
gautum sveikatos priežiūros pas
laugą“, – įsitikinęs Gediminas. 

Nepritaikyta ir medicininė 
įranga

Daug nepatogumų rateliais 
judantys neįgalieji patiria ir pri-
reikus apsilankyti pas odontolo-
gą. „Prašiau, kad polikliniko-
je bent vienas odontologų ka-
binetas būtų pritaikytas neįga-
liesiems, – pasakoja G. Freita-
kas. – Dabar valandą tokį pa-
cientą reikia rankomis laikyti 
paverstame vežimėlyje, nes ne-
įmanoma persodinti į odontolo-
go kėdę. Pavargsta ir neįgalio-
jo vežimėlį laikantis žmogus, ir 
tinkamos atramos galvai netu-
rintis pacientas. Ir vizitas daug 
ilgiau užtrunka, nes reikia dary-
ti pertraukėles, pailsėti.“ 

Dėl nepritaikytos medicini-
nės įrangos rūpesčių patiria ir 
negalią turinčios moterys. Ne-
seniai ginekologo kabinete ap-
silankiusi rateliais judanti Karo-
lina pasakojo be aplinkinių pa-
galbos negalėjusi atsigulti net 
ant kušetės, kuri buvo pristum-
ta prie sienos kabineto kampe, o 
apžiūrai skirta pusė buvo užimta 
technikos, reikalingos procedū-
roms atlikti. „Kadangi nevaldau 
kojų, slaugytojai teko jas laikyti, 
nes kušetė neturėjo tam pritai-
kytų atramų. Kitą – svarbiausią-
ją – apžiūros dalį buvo galima 
atlikti tik ginekologinėje kėdė-
je. To padaryti išvis nepavyko. 
Nereguliuojamas apžiūros kė-
dės aukštis, manau, būtų sun-
kiai įveikiamas net ir žemesnio 

ūgio pacientėms, senyvo am-
žiaus moterims, jau nekalbant 
apie turinčias judėjimo negalią. 
Gydytojai beliko pasiūlyti kreip-
tis į kitą įstaigą“, – vizito įspū-
džiais dalijasi moteris. 

Tikisi, kad reikalai pajudės
Asociacijos „Savarankiškas 

gyvenimas“ surengtame susi-
tikime dalyvavę ir neįgaliuo-
sius išklausę Neįgaliųjų reikalų 
komisijos pirmininku išrinktas 
Alytaus miesto savivaldybės ta-
rybos narys Sigitas Leonavičius, 
vicemeras Povilas Labukas, ta-
rybos narys, Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninės direkto-
riaus pavaduotojas Dmitrijus 
Kačiurin patikino, kad iškeltos 
problemos bus sprendžiamos 
neatidėliojant. Norint įsitikinti, 
ko reikėtų imtis, buvo sureng-
tas vizitas į ligoninę. 

Kartu su savivaldybės atsto-
vais ligoninėje lankėsi ir asocia
cijos „Savarankiškas gyveni-
mas“ nariai Kristina Nekrašie-
nė bei G. Freitakas. „Šįkart su-

laukiau visokeriopos pagalbos: 
ir keltuvas veikė, ir magnetinio 
rezonanso tyrimas buvo atlik-
tas. Būtų smagu, kad taip bū-
tų visada, o ne tik stebint savi-
valdybės atstovams, ligoninės 
administracijai, – sako Gedi-
minas ir priduria išgirdęs pati-
kinimą, kad bendromis jėgomis 
bus stengiamasi viską išspręs-
ti. – Tikiuosi, reikalai pagaliau 
pajudės.“

Trūksta informacijos 
sklaidos

O pokyčių reikia ne tik 
„įdarbinant“ mobilius keltu-
vus, bet ir apmokant jais nau-
dotis. „Nemanau, kad tokius 
kursus turėtų baigti visas ligo-
ninės personalas. Tai ne gydy-
tojų ar slaugytojų darbas. Už-
tektų specialiai apmokyti vieną 
ar du žmones, užtikrinti, kad jie 
visada būtų pasirengę suteik-
ti asmeninę pagalbą neįgaliam 
žmogui“, – svarsto G. Freitakas. 

Gediminas įsitikinęs, kad 
daugelis neįgaliųjų net nežino 
apie galimybę pasinaudoti ap-
žiūrą pas medikus galinčia pa-
lengvinti įranga. Pasak jo, pir-
miausia reikėtų pasirūpinti, kad 
su šia informacija visi galėtų su-
sipažinti – ji turi būti pakabinta 
matomose vietose – prie kiek
vieno registratūros langelio, rū-
binės, kad registruojantis už-
tektų pažymėti, kokios pagalbos 
prireiks, o ne jos ieškoti atvykus. 
„Būtų gerai, kad būtų pareng-
tas lankstinukas, kuriame būtų 
pateiktos visos Alytaus mieste 
neįgaliesiems teikiamos paslau-
gos – nuo pavėžėjimo, socialinio 
darbuotojo, asmeninio asistento, 
integralios pagalbos, atokvėpio 
paslaugų iki galimybės gydymo 

įstaigose pasinaudoti keltuvu“, – 
sako G. Freitakas. 

Priklausys nuo savivaldybės 
sprendimo

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ prezidentas Ričar-
das Dubickas buvo dar kartą su-
sitikęs su ligoninės direktoriumi 
Artūru Vasiliausku, direktoriaus 
pavaduotoju D. Kačiurin, kitais 
ligonės atstovais ir detaliai apta-
rė gydymo įstaigos pritaikymo 
neįgaliesiems klausimus. Pasak 
R. Dubicko, statomas naujas li-
goninės korpusas, todėl reikė-
jo aptarti, kaip jį pritaikyti, kaip 
įrengti kabinetus, kad atitiktų 
universalaus dizaino principus. 
„Kalbėjome ir apie tai, kad rei-
kia apmokyti ligoninės darbuo-
tojus ne tik kaip naudotis esama 
įranga, bet ir kaip bendrauti su 
įvairią negalią (ne tik judėjimo, 
bet ir regos, klausos) turinčiais 
pacientais“, – sako R. Dubickas. 

Asociacija „Savarankiškas 
gyvenimas“ įsipareigojo pateik-
ti informacinę ir vaizdinę me-
džiagą, kokia įranga geriausiai 
atitiktų neįgaliųjų poreikius, 
atkreipė dėmesį, kad ir pacien-
tų situacija, ir medicinos perso-
nalo darbas gerokai palengvėtų 
kai kuriose patalpose įrengus lu-
binius keltuvus. „Tiesa, ar rei-
kiama medicininė įranga bus 
įsigyta, priklausys nuo Alytaus 
miesto savivaldybės sprendimo 
skirti lėšų“, – sako R. Dubic-
kas. Jis patikina, kad sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamu-
mu domėsis tol, kol žmonės su 
negalia šiomis paslaugomis galės 
naudotis nevaržomai. Beje, šios 
problemos aktualios ne tik Aly-
tui, bet ir visai Lietuvai.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Sveikatos priežiūros paslaugos – 
ar visos prieinamos neįgaliesiems?

(atkelta iš 1 psl.)

Dar viena sritis, kurioje mi-
nisterija sieks pokyčių – būs-
tas. Žadama efektyvinti būsto 
neįgaliesiems pritaikymo tvar-
ką, didinti socialinio būsto pri-
einamumą. 

Viceministrė taip pat pa-
brėžė, kad turi būti dirbama ne 
įgyvendinant atskiras priemo-
nes neįgaliesiems, bet visoms 
institucijoms (Švietimo, moks-
lo ir sporto, taip pat Susisieki-
mo, Aplinkos ir kitomis minis-
terijoms) veikiant kartu.

Neįgaliųjų atstovai:  
trūksta ir paslaugų, 

ir informacijos 
Lietuvos kurčiųjų draugijos 

prezidentas Kęstutis Vaišno-
ra atkreipė dėmesį, kad kurtie-
siems asmenims nėra prieina-
mos socialinės paslaugos. Tai le-
mia ir nepalanki lėšų skirstymo 
tvarka. Kai finansavimu rūpina-
si savivaldybės, atsiranda dideli 
netolygumai: 30 tūkst. eurų per 
metus finansavimas skiriamas 
vienam didžiųjų miestų, ku-
riame paslaugos teikiamos 500 
žmonių, tokia pati suma atiten-
ka ir regionui, kuriame pagalbos 
laukia 100 žmonių.

K. Vaišnoros manymu, rei-

kėtų daugiau dėmesio skirti ges-
tų kalbos kursams, nes susido-
mėjimas jais labai išaugo. 

Lietuvos paraplegikų asocia
cijos prezidento Juozo Bernata-
vičiaus teigimu, itin aktualus iš-
lieka aplinkos pritaikymas: yra 
kontrolės problemų, stringa ir 
stebėsena, kai objektai jau yra 
priduoti. 

Lietuvos negalios organiza-
cijų forumui atstovavusi Hen-
rika Varnienė atkreipė dėme-
sį į techninės pagalbos priemo-
nių prieinamumą. „Šiuo metu 
žmonės laukia priemonių net 
ir 9 mėnesius. Taip neturi būti, 
nes dėl to kenčia vaikų sveika-
ta“, – sakė H. Varnienė. 

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ atstovo Martyno 
Vitkaus manymu, prioritetas tu-
rėtų būti skiriamas universalaus 
dizaino klausimams ir paslaugų 
neįgaliesiems plėtrai. 

Dirbančių neįgaliųjų asocia
cijos prezidentė Simona Kuni-
gonytė mano, kad reikėtų grįž-
ti prie kvotų neįgaliųjų įdarbi-
nimui viešajame sektoriuje idė-

jos. „Tai būtų geras pavyzdys ir 
privačiam sektoriui“, – mano 
S. Kunigonytė. Jos teigimu, la-
bai svarbu ir tai, kad negalią tu-
rintiesiems ieškoti darbo kliudo 
neprieinama aplinka – tiek fizi-
nė, tiek informacinė. Be to, rei-
kėtų daugiau informacijos sklai-
dos – jei būtų daugiau švietimo, 
darbdaviai palankiau žiūrėtų į 
įdarbinamus negalią turinčius 
asmenis. 

Problemos – nuo skiepų iki 
pavėžėjimo

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungai atstovavęs Vilman-
tas Balčikonis mano, kad viena 
didžiausių problemų regos ne-
galią turintiems asmenims – 
švietimo prieinamumas. Ypač 
trūksta vadovėlių, ypač elektro-
ninių. Kita vertus, reikėtų dau-
giau galimybių įvairiems įgū-
džiams (mobilumo, kompiute-
rinio raštingumo ir pan.), ku-
rie padėtų įsilieti į darbo rin-
ką, įgyti. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos vadovė Dana 

Migaliova atkreipė dėmesį, kad 
proto negalią turintiems žmo-
nėms sunkiai prieinamos in-
formacinės technologijos, ku-
rios pastaruoju metu tapo itin 
aktualios. Taip pat jau daugelį 
metų išlieka aktuali neforma-
liojo švietimo ir popamokinio 
užimtumo prieinamumo šiems 
žmonėms problema. Labai svar-
bu ir tai, kad kuo daugiau infor-
macijos būtų pateikiama lengvai 
skaitoma kalba. 

D. Migaliova atkreipė dėme-
sį, kad reikia skirti daugiau dė-
mesio kompleksinėms paslau-
goms – jos visiškai neatitinka 
žmonių poreikių ir individualu-
mo. Be to, reikėtų sudaryti ga-
limybes sutrikusio intelekto as-
menims kuo greičiau pasiskie-
pyti. „Jie nežino, nesupranta, 
kaip saugotis, laikytis atstumo, 
pradėję lankyti dienos centrus, 
gali greitai užsikrėsti“, – įsitiki-
nusi D. Migaliova. 

Asociacijos „Gyvastis“ pre-
zidentė Aušra Degutytė teigė, 
kad dializuojamiems asmenims 
labai dažnai kyla problemų nu-

vykstant į dializių vietas. Žmo-
gus neretai turi susimokėti už ve-
žimą. Vienas važiavimas kainuo-
ja 16 eurų, o tokių išvažiavimų 
per mėnesį yra 12, tai yra didelė 
finansinė našta. Pasitaiko atve-
jų, kai iš institucijų žmonės nė-
ra nuvežami į dializės įstaigą ir 
tuomet tiesiog miršta. Sudėtinga 
finansinė šių žmonių situacija le-
mia ir tai, kad kai kurie atsisako 
transplantacijos, nes neturi gali-
mybių nuvykti į Vilnių ar Kauną. 

Ministrė M. Navickienė pa-
brėžė, kad neįgaliųjų bendruo-
menės balsas jai labai svarbus, o 
ministerija yra atvira ir pasiry-
žusi išgirsti ne tik pasiūlymus, 
bet ir kritiką. „Džiaugiamės, kad 
organizacijos nelieka nuošalyje, 
aktyviai įsijungia į diskusijas, 
proceso priežiūrą, teikia siūly-
mus, išsako nuomonę. Matyda-
mi, o ne maskuodami sistemines 
bėdas, žingsnis po žingsnio ban-
dysime pasiekti nuoseklų gyve-
nimo kokybės gėrėjimą ir geres-
nę integraciją“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė.

Aurelija BABINSKIENĖ

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: 
esame atviri dialogui, netgi kritikai

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliesiems pritaikyta odontolo-
gijos kabineto kėdė.
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Viešoje erdvėje dažnai gir-
dime, kad negalios pa-

liesti žmonės yra neįgaliųjų 
gyvenimo ekspertai, geriau-
siai žino šiai socialinei gru-
pei kylančias problemas. Ta-
čiau ar visada sprendžiant jų 
problemas laikomasi pricipo 
„Nieko apie neįgaliuosius be 
neįgaliųjų“? 

Socialinę politiką formuo-
jančios ir ją vykdančios insti-
tucijos, bendruomenės, NVO 
skirtingai mato neįgaliųjų 
prob lemas, o dirbant pavie-
niui, ne sutelktai, neretai ne-
susikalbama. Neįgalaus as-
mens dalyvavimas šiame pro-
cese yra tiesiog būtinas. Deja, 
jie ne visada įtraukiami.

Ribotą neįgaliųjų dalyva-
vimą sprendimų priėmimo 
procese lemia daug veiksnių. 
Kliūtimi gali tapti, pavyzdžiui, 
nepritaikyta aplinka – kai fi-
ziškai sunku patekti į pastatus, 
neįgalus asmuo tiesiog negali 
dalyvauti sprendžiant jam ak-
tualias problemas. 

Labai svarbus ir nepasiti-
kėjimas negalią turinčiu žmo-
gumi, jo kompetencija, prob
leminės situacijos išmanymu. 
Neįgaliajam tenka belstis į 
įvairių įstaigų ar institucijų 
duris ir patirti socialinę poli-
tiką formuojančių, ją vykdan-
čių institucijų atstovų biuro-
kratizmą, o kartais – ir socia-
linio jautrumo stoką. Jeigu ne-
įgaliu žmogumi nepasitikima, 
nemanoma, kad galima kartu 
siekti spręsti problemas, koks 
gali būti neįgaliųjų interesų 
atstovavimas bendruomenės, 
NVO, savivaldybių, institu-
cijų lygmenimis?

Dar viena problema – ga-
lių nelygiavertiškumas, kai su-
siduriama su įvairiose srityse 
viską suprantančiais specia-
listais, jų įtaka priimamiems 
sprendimams. Žmonių su ne-
galia balso nepaisoma, jis ne-
laikomas lygiateisiu ir lygia-
verčiu. Tenka paklusti ir su-
tikti su galias turinčiais ins-
titucijų atstovų sprendimais. 
Taigi tokiais atvejais neįgalieji 
lieka nesuprasti, daroma prie-
laida, kad jų poreikiai tarsi nė-
ra pakankamai svarbūs. Visa 
tai lemia ir motyvacijos veikti 
stoką, nes žmogus tiesiog ne-
betiki, kad jis gali būti išklau-
sytas ir suprastas.

Visų suinteresuotų pusių 
(NVO, institucijų atstovų, pa-
ties neįgalaus asmens) įsitrau-
kimas į problemų sprendimo 
procesus – tai platus požiū-
ris visiems žvelgiant iš įvai-
rių kampų, ieškant problemos 
sprendimo būdų. Neįgaliųjų 
įsitraukimas į sprendimų pri-
ėmimą problemiškai situacijai 
suteikia daug spalvų ir atspal-
vių. Tai reikšmingas žingsnis, 
padedantis siekti rezultatų. 

Sprendžiant neįgaliųjų 

prob lemas, formuojant pagal-
bos sistemą žmonės su nega-
lia į šį procesą turi būti įtraukti 
kaip ekspertai. Tai padėtų ne tik 
greičiau rasti tinkamus sprendi-
mus, bet ir ugdytų dialogo kul-
tūrą tarp institucijų, bendruo-
menių ir negalią turinčių žmo-
nių, skatintų pozityvias nuosta-
tas į negalią. 

Negalią turinčių asmenų 
įtraukimas į dialogą, įsiklausy-
mas į jų nuomonę labai svarbus 
ilgai izoliacijoje gyvenusiems 
žmonėms. Tai svarbus žingsnis, 
įgalinantis ir pačius neįgaliuo-
sius kooperuotis savo bendruo-
menėse, siekti tikslų inicijuojant 
veiklas, viešinant esamas prob
lemas. Tuo pačiu ugdoma lyde-
rystė, skatinama atstovauti ne 
tik savo, bet ir kitų interesams.

Neįgaliųjų NVO taip pat 
dažniausiai dalyvauja tik politi-
kos įgyvendinimo procese (ki-
taip tariant, vykdo kas nuspręs-
ta), o ne formuojant negalios 
politiką valstybės ar vietos sa-
vivaldos lygmenimis, todėl ne-
įgaliesiems tenka už savo žmo-
gaus teises kovoti pavieniui. Kita 
vertus, yra labai aktyvių NVO, 
išsakančių žmonių su negalia 
problemas. Tačiau atstovauti 
neįgaliųjų interesams turint ri-
botus finansinius išteklius joms 
taip pat nelengva. 

Viešojoje erdvėje daug kal-
bama apie žmogaus teises, pri-
imta nemažai įvairių įstatymų, 
reglamentuojančių neįgaliųjų 
teisių gynimą ir pagalbą. Nega-
lima nuneigti jų svarbos, tačiau 
taip pat būtina suprasti, jog vi-
si įstatymai turi būti įgyvendi-
nami praktikoje, kad neįgalia-
jam būtų užtikrinta gyvenimo 
kokybė, kad jis gautų paslaugas 
ten, kur gyvena. 

Žmogaus teisės praside-
da nuo pagarbos kitam žmo-
gui. Negalios paliestų asmenų 
įtrauktis į visuomenę ir jos sėk
mė – tai žmogiškumas ir nuo-
širdumas santykiuose, nemen-
kinant kito orumo, bendro su-
tarimo ieškojimas sprendžiant 
problemas, įsiklausymas į kito 
žmogaus nuomonę ir jos verti-
nimas. Problemų sumažės, kai 
nustosime konkuruoti tarpusa-
vyje, o pradėsime dirbti dėl ben-
dro tikslo – pagalbos jos reika-
lingam žmogui. Nepamirški-
me, kad žmonės su negalia yra 
asmenybės, kūrėjai, inovacijų 
nešėjai, pokyčių savo bendruo-
menėse formuotojai.

Irmina BENEŠEVIČIŪTĖ

Kodėl nesinaudojama 
ekspertų patirtimi?

Reikia sisteminio 
požiūrio į smurtą prieš 

moteris
bą, kreipiame žvilgsnį į šian-
dien plačiai aptariamą Stam-
bulo konvenciją. Kaip ji padėtų 
moterims pasijusti saugiomis ir 
priimti pagalbą?

Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto surengtos diskusijos 
„Stambulo konvencija: prakti-
nė pagalba smurtą patiriančioms 
moterims Lietuvoje“ dalyvių tei-
gimu, statistika rodo, kad nei ap-
saugos, nei pagalbos smurtą pa-
tyrusiems asmenims mūsų ša-
lyje tikrai nepakanka. Lietuvos 
moterų teisių įtvirtinimo asocia
cijos vadovė, Kretingos moterų 
informacijos ir mokymo centro 
direktorė Jurgita Cinskienė pa-
teikė iškalbingų faktų: Statisti-
kos departamento duomenimis, 
2020 m. policija sulaukė 58,5 
tūkst. pranešimų dėl smurto 
artimoje aplinkoje, t. y. po vie-
ną pranešimą kas 10 minučių. 
Vis dėlto tik dėl daugiau negu 
7 tūkst. atvejų buvo pradėti iki-
teisminiai tyrimai dėl smurto ar-
timoje aplinkoje, kitaip tariant, 
tik 1 iš 8 atvejų. „Ar tikrai 7 iš 
8 žmonių neturėjo teisės gau-
ti apsaugos ir pagalbos? Nes jie 
skambino į bendrosios pagalbos 
centrą, jie informavo apie pati-
riamą smurtą artimoje aplinko-
je ir tikėjosi sulaukti apsaugos 
ir pagalbos, kurią valstybė yra 
įsipareigojusi užtikrinti kiek
vienam smurtą patyrusiam as-
meniui“, – svarstė J. Cinskienė. 

Pasak jos, šiandien mes pa-
jėgūs nustatyti tik fizinį smur-
tą artimoje aplinkoje, o psicho-
loginis, ekonominis, seksualinis 
smurtas, taip pat nepriežiūra, 
siejama ne tik su mažamečiais 
vaikais, bet ir su neįgaliaisiais 
bei senoliais, lieka nepastebėti, 
o šį smurtą patiriantys žmonės 
nėra apsaugoti. 

Lietuvos žmogaus teisių cen-
tro direktorė Birutė Sabataus-
kaitė pažymėjo, kad nors turi-
me Apsaugos nuo smurto arti-
moje aplinkoje įstatymą ir Bau-
džiamąjį kodeksą, tačiau beveik 
visos Lietuvoje egzistuojančios 
apsaugos įsijungia tik tada, kai 
pradedamas ikiteisminis tyri-
mas, arba tais atvejais, kai pa-
kanka duomenų nustatyti, kad 
smurto aktas galimai įvyko. To-
kiu atveju skiriamos tam tikros 
apsaugos priemonės, pavyz-
džiui, smurtautojas įpareigoja-
mas nesiartinti prie aukos ar lai-
kinai išsikelti iš gyvenamosios 
vietos. Vis dėlto to imamasi ne 
taip greitai, kaip reikėtų.

Būtent Stambulo konvenci-
ja numato apsaugos orderį, ku-
ris turėtų įsigalioti netrukus nuo 
to, kai atvykstama į įvykio vie-
tą ir yra numatoma rizika, kad 
asmuo gali nukentėti dar kartą. 
„Tokį orderį numato Konvencija. 
Mes tokio orderio iki šiol neturi-
me“, – pabrėžė B. Sabatauskaitė. 

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Savo namuose nebeturi 
namų

Kai Romualda (vardas pa-
keistas) ateina į Neįgaliųjų die-
nos centrą, ji prašo tik vieno – 
leisti jai čia pabūti, džiaugia-
si, kad centre jos nepamatys ir 
nepasieks tas, kuris skriaudžia. 
Moteris neslepia – ji ieško vie-
tos, kur galėtų pasijusti saugi ir 
dabar mano tokią vietą radusi. 

Pasakoti apie tai, kas ją veja 
iš namų, Romualda ilgai neno-
rėjo. Tik tuomet, kai pajuto pa-
sitikėjimą centro socialine dar-
buotoja, pasisakė, kad namuose 
nuolat jaučia psichologinį smur-
tą. Vyras jai priekaištauja, kad 
tapusi neįgalia, pasidarė nevisa-
vertė, neįdomi. Esą su ja net kal-
bėtis nėra apie ką, nes nebegali 
dirbti, su niekuo nebendrauja. Iš 
piktų vyro užuominų Romual-
da jausdavo, jog jam nepasise-
kė, kad yra priverstas gyventi su 
neįgalia žmona. Centro darbuo-
tojoms moteris atrodė geraširdė, 
linkusi bendrauti, miela, tačiau 
jos liūdnos akys išdavė užslėp-
tą kančią. Ji jokiu būdu nenorė-
jo, kad kas nors kalbėtųsi su na-
miškiais, bandytų jai padėti, o 
tik prašė leisti pabūti, nes dau-
giau neturinti kur eiti. 

Prasidėjo karantinas, Neį-
galiųjų dienos centras ištuštėjo, 
vieni darbuotojai dirbo nuotoli-
niu būdu, kiti centre, bet Romu-
alda vis tiek ateidavo. Moteris 
geriau jausdavosi tuščiame die-
nos centre negu savo pačios na-
muose. Čia ji būdavo tiek, kiek 
tik buvo galima. Į centrą atei-
davo net tomis dienomis, kai 
lauke spigindavo šaltis, pliaup-
davo lietus. 

Neįgaliųjų dienos centro 
darbuotojams iki šiol mįslė toks 
moters elgesys: gal ji mano, jog 
nusipelnė, kad su ja taip elgtų-
si? Gal įsitikinusi, kad tapti neį-
galia – tas pats, kaip susirgti už-
krečiama liga ar padaryti nusi-
kaltimą? Gal tiesiog bijo tapti 
vieniša, mano, kad neišgyvens 
be vyro? Tačiau kiek toks gyve-
nimas gali tęstis? Moteris savo 
namuose nebeturi namų.

Norėjo kviesti policiją 
smurtautojui

Liucija (vardas pakeistas) ju-
da tik neįgaliojo vežimėliu, tad 

savarankiškai ateiti į centrą ne-
gali. Tačiau moteris neslepia, 
kad jos vyras despotas. Tuo įsi-
tikino ir centro darbuotojai, ku-
rie savo ausimis girdėjo, kaip at-
vežęs Liuciją į dienos centrą, jos 
vyras sunkią judėjimo negalią 
turinčią moterį išvadino pačiais 
bjauriausiais žodžiais, kokių tik 
rusų kalboje yra, net puolė muš-
ti. Negalią turinčią moterį išgel-
bėjo tik subėgę centro darbuoto-
jai, pasakę, kad tuoj pat iškvies 
policiją. Nuo tada vyras ilgai 
Liucijos nebevežė į Neįgaliųjų 
dienos centrą. Po kurio laiko vėl 
pasirodė, bet žmoną atgabenda-
vo tik iki troleibusų stotelės. Ten 
išlaipindavo, o toliau neįgaliojo 
vežimėliu ji judėdavo pati. Žie-
mą, kai būdavo prisnigę, slidu, 
jai buvo ypač sunku pasiekti 
dienos centrą, bet moteris labai 
norėjo pabūti tarp žmonių, at-
sikvėpti šiltoje aplinkoje. 

Liucija pasakojo, kad pasta-
ruoju metu jos vyro sveikata pa-
blogėjo ir jis tapo dar žiauresnis. 
Jiedu gyvena dviejų kambarių 
bute, kuris yra abiejų nuosavy-
bė. Butą jie nusipirko, kai mote-
ris uždirbo pinigų užsienyje, ta-
čiau dirbdama ji ir susirgo, tapo 
neįgalia. Šeima tikrai neatrodo 
asociali, vyras važinėja geru au-
tomobiliu, abu tvarkingai apsi-
rengę. Tačiau tie visi dalykai – 
tik šeimos fasadas, o viduje daug 
kančios, smurto. 

Kodėl moterys nepalieka 
smurtaujančių vyrų, nesiskun-
džia? Gal jų negalia tik sustipri-
no tą nevisavertiškumo jausmą, 
kuris apsigyveno jose, kai te-
bebuvo mažos mergaitės? Gal 
aplinka, mes visi dėl to kalti, 
nes į vienišą moterį dar dauge-
liu atveju žiūrima kaip į nevykė-
lę, nevisavertę? O vieniša ir ne-
įgali? Ar tokiai moteriai atsiras 
vietos mūsų gyvenime?

Atpažįstamas tik fizinis 
smurtas 

Ieškodami atsakymo, ar šios 
moterys, patikėjusios savo skau-
džias paslaptis, gali rasti pagal-

Moterims sunku ne dėl nega-
lios, o dėl pažeminimo, prie-
vartos ir patyčių, kurias pa-
tiria artimiausioje aplinko-
je. Tačiau jos tyli ir nori likti 
nežinomos, nenori, kad būtų 
minimi jų tikrieji vardai, pa-
vardės. Joms skaudu kalbėti 
apie tai, kad savo namuose 
jaučiasi taip blogai, jog pri-
verstos ieškoti prieglobsčio, 
tegul ir laikino. Ar įmano-
ma šioms moterims padėti? 
Apie tai kalbamės su Lietu-
vos žmonių su negalia są-
jungos filialo – Neįgaliųjų 
dienos centro vadove Nijole 
Zenkevičiūte. Ji apgailestau-
ja, kad šioms moterims tega-
li suteikti prieglobstį, nes ki-
tokios pagalbos jos atsisako, 
tačiau jų išgyvenimai verčia 
ieškoti išeičių.

Neįgaliųjų dienos centro vadovė Ni-
jolė Zenkevičiūtė.
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kėsi įvairių amatų. Direktorė ne-
abejojo, kad socialinės dirbtuvės 
padės dar kryptingiau lavinti šių 
namų gyventojų darbinius įgū-
džius, paskatins juos integruotis 
į visuomenę. Ir neapsiriko. Nuo 
praėjusių metų pavasario vei-
kiančiose socialinėse dirbtuvė-
se darbas virte verda – kasdien 
po 6 valandas rankdarbiais užsi-
imantys neįgalieji mezga serve-
tėles, iš odos gamina rankines, 
pinigines, daro plaukų lankelius, 
apyrankes, stalo padėkliukus. 
Vos spėja rankdarbių nuotrau-
kas įkelti į feisbuką, kai tuoj pat 
atsiranda jais susižavėjusių pir-
kėjų. Ir ne tik iš Lietuvos, darbe-
liai yra pasiekę ir ne vieną užsie-
nio šalį. Direktorė sako, kad tai 
jos globotiniams teikia didžiulį 
džiaugsmą, motyvuoja dar la-
biau stengtis. Pasak jos, šiems 
žmonės labai svarbu jaustis rei-
kalingiems, patiems užsidirb-
ti (socialinių dirbtuvių dalyviai 
gauna ir tam tikrą kompensaci-
ją). Ne vienas svajoja ir apie ga-
limybę turėti tikrą darbą. 

Apdovanojimas – 
paskatinimas tęsti veiklą
Kėdainiuose, Rotušės aikš-

tėje, A. Rekštienei įteiktas „Lie-
tuvos garbės“ apdovanojimas – 
ne tik padėka už dviejų dešimt
mečių atsidavimą neįgaliesiems, 
bet ir, pačios Gyvenimo namų 
direktorės teigimu, įpareigoji-
mas tęsti šią veiklą, nenuleis-
ti rankų. Žinia, kad direktorė 
nominuota tokiam garbingam 
apdovanojimui labai pradžiugi-
no visus šių namų gyventojus ir 
darbuotojus. Beje, šia proga jie 
taip pat sulaukė puikios dova-
nos – didžiulės lentynos rank-
darbiams, priemonėms susidėti. 

Mama čia dažnai vadinama 
Asta neabejoja, kad ir toliau ieš-
kos, kaip padėti jos globotiniams 
integruotis, ką daryti, kad keis-
tųsi visuomenės požiūris į nega-
lią. „Neįgalieji – tokie pat žmo-
nės kaip ir mes. Jie irgi nori bū-
ti naudingi“, – sako „Lietuvos 
garbės“ apdovanojimą pelniusi 
A. Rekšienė. 

Aldona DELTUVAITĖ

Silvijana Bilskytė (centre) su savo aktoriais.

„Lietuvos garbės“ apdovanojimas – 
už neįgaliesiems skiriamą gyvenimą  

Jau tapo gražia tradicija Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo dieną, apdovanoti žmones, kurie atsakingai ir nuo-
širdžiai dirba, padėdami nelaimės ištiktiems, drąsiai puola į ugnį 
ir vandenį, kad išgelbėtų kito žmogaus gyvybę, garsina Lietuvą 
mokslo ir meno pasiekimais. TV3 televizijos inicijuoto projekto 
„Lietuvos garbė“ „Metų atsidavimo“ statulėlė šiemet įteikta po-
rą savo gyvenimo dešimtmečių neįgaliesiems paskyrusiai Gyve-
nimo namų sutrikusio intelekto asmenims Kėdainiuose direkto-
rei Astai Rekštienei.

Pantomima „susirgo“ 
vaikystėje

Silvijana nuo vaikystės sva-
jojo apie sceną, vėliau tiesiog 
„susirgo“ pantomima. Išdrįso 
pasiprašyti į Maskvos plastinės 
dramos teatrą. Ją priėmė vaidin-
ti. Grįžusi į Lietuvą dirbo įvai-
riuose teatruose, vadovavo pan-
tomimos būreliui tuometiniuo-
se Moksleivių rūmuose, važinė-
dama su kitais aktoriais po Lie-
tuvą rodė savo autorines panto-
mimos miniatiūras. Tuomet ne-
mąstė ir nesitikėjo, kad gebėji-
mas suvaidinti visą kūrinį vien 
judesiais, neištariant nė vieno 
žodžio, taps tuo raktu, kuriuo ji 
atsirakins iki tol nepažintą, gal 
net nesuprantamą kitokių vaikų 
ir suaugusiųjų pasaulį. 

Išgirdusi, kad neįgaliųjų die-
nos centras „Šviesa“ būsimam 
teatrų festivaliui nori pastaty-
ti spektaklį ir ieško režisieriaus, 
S. Bilskytė ryžosi pabandyti. 

Dirsčiojo kaip į kaliausę
Silvijana ir dabar prisimena, 

kokia suglumusi ir priblokšta 
jautėsi per pirmą susitikimą su 
būsimais aktoriais. Salėje sėdė-
jo būrelis nepažįstamų jaunų 
vyrų ir moterų, į režisierę dirs-
čiodavo tarsi į kokią kaliausę ir 
vėl nusisukdavo, panirdami į 
savo pasaulį. Silvijana suprato, 
kad nė vienas iš būsimų aktorių 
net nežinojo, ko susirinko. „Jie 
man buvo paslaptis, mįslė, ku-
rią turėjau įspėti“, – prisimena 
pašnekovė. 

Savo jausmų, emocijų būsi-
mieji aktoriai nerodė, tačiau Sil-
vijana puikiai žinojo, kad teatre 

labai svarbi emocija. Dauguma 
jaunuolių nekalbėjo. „Neįma-
noma jų atvesti į sceną ir pasta-
tyti spektaklio!“ – prisimena ta-
da pasakiusi režisierė. Ją apėmė 
panika: „Reikia bėgti, kol per 
daug neįklimpau.“ Tačiau ne-
pabėgo. „Diena iš dienos stebė-
jau savo aktorius, stengiausi juos 
prisijaukinti, įgyti jų pasitikėji-
mą. Supratau, kad turiu pradė-
ti ne vadovauti jiems, o įsilieti 
į jų pasaulį, pajusti bendrumą. 
Stengiausi rasti ir pasakyti bū-
tent tą žodį, kurį jie nori girdė-
ti, nuoširdžia šypsena atsakyti į 
menkiausią kurio nors parody-
tą prielankumą. Bandžiau visaip 
juos sudominti aiškindama, ką 
vaidinsime, rodžiau atskirus ju-
desius, bet nė vienas jų nesuvo-
kė, ką turėtų daryti pats“, – pa-
sakoja režisierė. 

Uostė nematomą gėlę
Silvijanai darbe pravertė 

pantomimos aktorės patirtis, 
mokėjimas kalbėti be žodžių. 
„Bandžiau savo aktorius provo-
kuoti kūno kalba, ir jie atgijo“, – 
atvirauja ji. Silvijana prisimena, 
kaip uostydavo menamą gėlę ir 
duodavo ją pauostyti Irutei, ta-
čiau mergaitė ilgai nesuprato, ko 
iš jos nori režisierė, ir imdavo 
smagiai juoktis. „Juokas ir geros 
emocijos mus iš karto apjungė, – 
pasakoja Silvijana. – Žaidimai 
kūno judesiais žadino pozityvią 
energiją ir taip, patiems sau ne-
tikėtai, buvo „užkurtas“ kūry-
binis procesas.“ 

Tuomet pradėjo mokytis tie-
siog įeiti į sceną, pamatyti, kas jo-
je vyksta, pereiti į kitą vietą, išei

ti. „Sveikam pasirodys, kad tai 
atlikti lengva ir paprasta, žmogui 
su proto negalia to išmokti – di-
džiulis, daug pastangų reikalau-
jantis darbas“, – pasakoja ji.

Aktoriai keičiasi, teatro 
dvasia išlieka

Režisierė prisimena, kad ne 
tik ji prisijaukino aktorius, bet 
ir jie padėjo pažinti ir atrasti, ką 
gali kitokie žmonės. Martynas 
iš pradžių režisierės šalinosi, bet 
Silvijana buvo kantri ir jiedu pa-
galiau atrado kontaktą. Dainius 
bijojo scenos, dirbti su juo ne-
buvo lengva, tekdavo vis kar-
toti tas pačias scenas. Vis dėlto 
pirmąjį spektaklį „Stebuklinga 
šviesa“ apie aklą mergaitę, ku-
rią vaidino Birutė (beje, ji vai-
dina iki šiol, puikiai jaučia mu-
ziką, gali šokti, dainuoti), ir ma-
žą žmogeliuką, kurio vaidmenį 
atliko Andrius, pavyko pastatyti 
ir parodyti tarptautiniame teatro 
festivalyje „Viltis 96“. 

Aktoriai keičiasi, dabar jų 
yra apie dešimt, pusė senbuvių 
ir pusė naujokų. Silvijana šil-
tai prisimena visus savo akto-
rius, visus nutikimus scenoje. 

„Savaip suvokdami pasaulį jie būna 
net pranašesni už mus“Silvijana Bilskytė, neįgaliųjų dienos centro „Šviesa“ teatro tru-

pės vadovė, karantino metu negali kurti spektaklių. Su aktoriais, 
kurių labai pasiilgo, lieka tik pokalbiai telefonu. Trupei Silvijana 
vadovauja jau 25-erius metus. Tiek pat metų trunka ir jos pa-
žintis su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis.

Sandrutę, deja, jau seniai įvei-
kė negalia. Dalyvaudama tru-
pėje mergina patyrė daug gerų 
emocijų. Jos kūną kamavo bai-
sus drebulys. Spektaklyje „Mer-
gaitė su degtukais“ Sandra vai-
dino Pūgą ir jai tai pavykdavo 
geriau nei kitiems – jos dreban-
čios rankos primindavo vėjo gū-
sius. Ji sukdavosi lėtai, nes bū-
davo sunku judėti. Kartą Sandra 
apsisuko taip, kad dingo anapus 
scenos uždangos. „Dairomės, 
kur gi mūsų Pūga, o ji nesupra-
to, kad reikia grįžti į sceną“, – 
prisimena Silvijana. Nebelikus 
Pūgos, kuri turėjo visus sušal-
dyti, aktoriai pradėjo gestais re-
žisierės klausti, ką jiems daryti. 
Pagaliau vienas jų suprato, kad 
reikia užlįsti už scenos ir „išlais-
vinti“ Pūgą. 

„Kai vaidinome vieną pir-
mųjų savo spektaklių „Mažasis 
žmogeliukas“, Andrius, grupės 
veteranas, turėjo lėtai nukristi 
ant žemės. Ilgai mokiau jį, kaip 
kristi ir neužsigauti. Tačiau kar-
tą mano aktorius krito ant al-
kūnės, – pasakoja Silvijana. – 
Išsigandau, pamaniau, kad su-
silaužė ranką. Vėliau Andrius 

išmoko griūti, tačiau krisdavo 
taip unikaliai, jog visi juokda-
vosi. O kartą vaidindamas nu-
lėkė nuo scenos...“ 

Trupės narių išskirtinumas – 
nuoširdumas 

Silvijana neidealizuoja savo 
aktorių. Yra ir tokių, kurie ne-
nori vaidinti, tik sėdi arba už-
lipę ant scenos trukdo kitiems. 
„Dabar iš karto klausiu: ar lieki 
stebėtojas, ar mokaisi vaidinti? 
Man svarbu, kad jaunuoliai iš-
moktų valdyti dėmesį, suvok-
tų kuriamo veiksmo logiką, 
būtų atsakingi ir savo emoci-
ją perteiktų raiškiu kūno jude-
siu, emocionaliu žodžiu“, – pa-
sakoja Silvijana ir priduria, kad 
su savo aktoriais ji ne tik vaidi-
na, bet ir draugauja. – Po kiek
vienos repeticijos visada susėda-
me išgerti arbatos, pasikalbėti. 
Dažnai išeiname ir pasivaikš-
čioti, aplankome Užupio gale-
rijas ar Bernardinų sodą. Mano 
trupės nariai – žmonės, visą gy-
venimą išliekantys „mažais vai-
kais“, todėl jie labai atviri, nuo-
širdūs. Jie, kaip ir mes, nori būti 
mylimi, yra labai jautrūs, grei-
tai pajunta, kai esi netikras, ne-
nuoširdus, todėl žino, jog nie-
kada nemeluoju, kai sakau, kad 
juos myliu.“

Silvijanos pažįstami kartais 
jos paklausia, ar darbas su proto 
negalią turinčiais žmonėmis ne-
tapo rutina, ar ji nenorėtų naujų 
iššūkių. Bet režisierė tik šypte-
li ir atsako: „Jūs nepažįstate jų! 
Mano neįgalieji aktoriai, savaip 
suvokdami pasaulį, būna net 
pranašesni už mus, trokštančius 
viską logiškai paaiškinti, išmo-
kusius prisitaikyti.“

Eglė KULVIETIENĖ 
Asmeninio archyvo nuotr.

Paskatino sūnaus  
negalia

Gyvenimo namai sutrikusio 
intelekto žmonėms Kėdainiuose 
veikia jau dešimtmetį. A. Rekš-
tienė neslepia, kad juos įkurti 
įkvėpė asmeninė patirtis – susi-
laukusi intelekto negalią turin-
čio sūnaus dažnai susimąstyda-
vo apie kai, kokia ateitis jo lau-
kia. Ir kitas tokius vaikus augi-
nančias mamas slėgė nerimas – 
kaip jie gyvens, kas jais pasirū-
pins tada, kai jų nebebus. Reikė-
jo namų, vietos, kur šie žmonės 
jaustųsi saugūs, galėtų bendrau-
ti tarpusavyje, išmoktų paprastų 
gyvenimo taisyklių, taptų sava-
rankiškesni. 

Susibūrusios mamos kreipė-
si į savivaldybę, parengė projek-
tą ir 2010 metais, kapitaliai re-

novavus darželio pastato dalį, 
čia savo vaikams įkūrė Gyve-
nimo namus. Nuo 8 juose apsi-
gyvenusių naujakurių dabar jų 
gyventojų padaugėjo iki 21 ei-
lės laukia dar 12 neįgaliųjų. Čia 
apsigyveno ir direktorės sūnus.

Šiuose namuose gyvena 
įvairaus amžiaus žmonės – nuo 
21 iki 63 metų. Čia jie pratinasi 
būti atsakingi už savo gyveni-
mą, todėl patys tvarkosi kamba-
rius, skalbiasi drabužius, mokosi 
gaminti maistą, tvarko aplinką. 

Socialinės dirbtuvės – 
naujas impulsas 

Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentui paskelbus apie insti-
tucinės globos įstaigų pertvar-
ką Lietuvoje ir pakvietus prisi-
jungti prie projekto „Nuo globos 

link galimybių: bendruomeni-
nių paslaugų plėtra“, A. Rekš-
tienė parengė paraišką sociali-
nėms dirbtuvėms įkurti. Čia gy-
venantys neįgalieji panašios pa-
tirties jau turėjo – nuo 2016 me-
tų įgyvendino socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus, mo-

Asta Rekštienė.
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jogurtus, sultis, pieno produk-
tų ir vaisių ar uogų kokteilius, 
kavos gėrimus (pvz. late kavą), 
sultinį. 
 Baltymai. Jų poreikis 

sergant onkologine liga įprastai 
didesnis nei sveiko žmogaus, o 
mažėjant svoriui ar esant mity-
bos nepakankamumui poreikis 
dar didesnis. Bent 4 valgymuose 
per dieną turėtų vyrauti didelės 
biologinės vertės baltymai: mė-
sa, žuvis, pieno produktai, kiau-
šiniai. 
 Sriubos. Šiame etape re-

komenduojamos sočios sriubos, 
turinčios didelį energijos (kalo-
rijų) tankį. Joms ruošti turėtų 
būti naudojami papildomi rie-
balai, grietinė, grietinėlė, įvai-
rūs sūriai, sultinys.
 Mėgstamas maistas. Kai 

mažėja kūno svoris prioritetas 
turėtų būti teikiamas individu-
liai tuo metu pageidaujamam ir 
mėgstamam, bet nebūtinai di-
delės maistinės vertės maistui. 

Esant uoslės ir skonio 
pasikeitimams

 Rūgštaus ir aitraus sko-
nio maistas. Išbandykite rūgštų 
ir aitrų maistą bei rūgščius gė-
rimus, kurie galėtų numalšinti 
nemalonius juntamus skonius. 
Išbandykite geltoną citriną ir 
jos sultis, obuolių, vyno ar bal-
zaminį actą, garstyčias, krienus, 
čili padažą.
 Sūraus skonio maistas. 

Kai maistas atrodo beskonis ar 
atsiranda nemalonūs skoniai 
burnoje, sūresnis maistas gali 
numalšinti šiuos pojūčius. Pa-
gardinkite maistą papildomu 
druskos kiekiu, išbandykite so-
jų ir pomidorų padažus.
 Saldaus skonio mais-

tas. Kai kuriais atvejais saldus 
ar papildomai pasaldintas mais-
tas taip pat gali būti malonesnio 
ir išraiškingesnio skonio bei nu-
malšinti nemalonius skonius, 
juntamus burnoje. Išbandykite 
medų, melasą, klevų ir agavų 
sirupą, juodą šokoladą.
 Prieskoniai ir žolelės. 

Gardinkite maistą įvairiais mėgs-
tamais prieskoniais. Išbandykite 
žolelių arbatas: mėtų, pipirmėčių, 
melisų, imbierų.
 Šaltas arba vėsus mais-

tas. Jei erzina nemalonus sko-
nis ir kvapai, pabandykite val-
gyti šaltą arba vėsų maistą vie-
toje šilto. 

Esant burnos gleivinės 
pažeidimams ar rijimo 

sutrikimams
 Valgymo režimas ir por-

cija. Valgykite ne mažiau nei 6 
kartus per dieną (pvz., kas 2 va-
landas arba dar dažniau).
 Baltymai. Stenkitės kiek

vieno valgymo metu valgyti bal-
tymų gausius produktus (mėsą, 
žuvį, pieno produktus, kiauši-
nius). 
 Maisto konsistencija. Pa-

sirinkite geriausiai toleruojamą 
maisto konsistenciją: maltą, len-

gvai trintą, košės ar net tyrelės 
vienalytės konsistencijos maistą. 
 Maisto temperatūra. Ven-

kite karštų ir labai šaltų patieka-
lų ir gėrimų. Rinkitės geriau tole-
ruojamus vidutinės ar vėsios tem-
peratūros patiekalus ir gėrimus.
 Valgymas ir gėrimas. 

Pabandykite maistą valgyti ma-
žu šaukšteliu, o skysčius gerkite 
pro šiaudelį. 
 Prieskoniai ir druska. 

Naudokite neutralius priesko-
nius: prieskonines žoleles, ne-
didelį kiekį pipirų ir druskos. 
Venkite rūgščių, aitrių, aštrių 
prieskonių ir itin sūraus maisto.
 Burnos sausumas. Esant 

gleivinės pažeidimams dažnai 
vargina ir burnos sausumas, 
tam palengvinti taip pat reko-
menduojama drėgnas, padažais 
gausus švelnios konsistencijos 
maistas, valgant papildomai ga-
lima gurkšnoti skysčius. 
 Papildomos priemonės. 

Išbandykite dirbtines seiles ir 
naudokite lūpų balzamą, kuris 
apsaugos nuo lūpų sausumo ir 
galimų pažeidimų.

Maitinimosi  
rekomendacijos esant 
pykinimui ir vėmimui
 Valgymo režimas ir por-

cija. Valgykite ne mažiau nei 6 
kartus per dieną (pvz., kas 2 va-
landas arba dar dažniau).
 Valgykite dar neatsikė-

lę iš lovos. Prie lovos turėkite 
sausų užkandžių: duonos lazde-
lių, duoniukų, trapučių ir pan., 
kad užkąstumėte dar neatsikė-
lę iš lovos. Alkis gali provokuo-
ti pykinimą.
 Maisto temperatūra. Rin-

kitės šaltus ar vėsius patiekalus ir 
gėrimus.
 Rūgštaus skonio maistas 

ir gėrimai. Išbandykite rūgštų 
maistą ir gėrimus. Padėti suma-
žinti pykinimą gali geltonos spal-
vos citrinos ir jų sultys, obuolių, 
vyno ar balzaminis actas.
 Sūraus skonio maistas 

ir gėrimai. Pagardinkite maistą 
papildomu druskos kiekiu, so-
jų ar pomidorų padažu. Gerki-
te pomidorų sultis ir minerali-
nį vandenį. Taip pat išbandykite 
karčiųjų kiečių (pelynų) arbatą, 
nealkoholinį alų.
 Imbieras. Išbandykite im-

bierinę arbatą, kitus imbierinius 
gėrimus.
 Nevarginkite savęs mais-

to ruoša. Jeigu turite galimybę, 
mažiau maisto gaminkite patys, 
keiskite valgymo vietą.
 Skysčiai. Gerkite pakan-

kamai skysčių. Prioritetą teiki-
te šaltam ar vėsiam vandeniui ir 
nesaldintai arbatai. Galite gerti 
mineralinį ir bet kokį gazuotą 
vandenį.
 Burnos higiena. Atsa-

kingai rūpinkitės burnos higie-
na. Išbandykite mėtines kram-
tomas gumas, pastiles.

Rekomendacijos parengtos 
bendradarbiaujant su Lietuvos 

dietologų draugija

Vaistinių tinklo „Eurovais-
tinė“ vaistininkai sako, kad po 
koronaviruso pasveikę klien-
tai dažnai kreipiasi norėdami 
įveikti liekamuosius simptomus. 
Jie kosti, jaučia dusulį, neretai 
kankina ir psichologinės pro-
blemos – nerimas, nemiga. Po 
ligos paprastai jaučiamas nuo-
vargis, silpnumas, skundžiamasi 
susilpnėjusia atmintimi arba ne-
galėjimu susikaupti.

Miegą sugrąžins rutina
Persirgusieji koronavirusu 

dažnai skundžiasi miego sutri-
kimais. Pasak vaistininkų, tokiu 
atveju pirmiausia reikia išsiaiš-
kinti, kas lemia nemigą. Ypač 
dažnai su nerimu prieš miegą 
susiduria sunkia koronaviruso 
forma sirgę žmonės, jie jaučia 
dusulio priepuolių baimę.

Svarbu prieš miegą nurimti, 
užsiimti malonia veikla, o atsi-
gulus ir kurį laiką negalint už-
migti – atsikelti iš lovos, prieb
landoje imtis pasyvios veiklos 
ir praėjus šiek tiek laiko, vėl su-
grįžti į lovą.

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Miglė Kazakevičienė pataria at-
kreipti dėmesį į kasdienius įpro-
čius. Kokybiškam poilsiui labai 
svarbus nusistovėjęs dienos re-
žimas, todėl net ir dirbant iš na-
mų reikėtų vengti ilgiau užsibū-
ti lovoje ar pasilikti joje dirbti. 
„Daug žmonių, dirbančių iš na-
mų, patiria įtampą, stresą, neri-
mą, o tai itin veikia mūsų mie-
go kokybę, todėl tokiems žmo-
nėms rekomenduočiau vartoti 
magnio ir B grupės vitaminų 
turinčių preparatų, kurie padės 
įveikti įtampą, stresą ir tuomet 
pavyks lengvai užmigti“, – sa-
ko M. Kazakevičienė

Įtakos miego kokybei gali 
turėti ir tai, ką žmogus veikia 
visą dieną. Įprastai sunkiau už-
miega tie, kurie vartoja daug ka-
vos, yra fiziškai pasyvūs ar lin-
kę prisivalgyti prieš miegą, to-
dėl net ir persirgus koronaviru-
su, svarbu pamažu sugrįžti prie 
fizinio aktyvumo. 

Kas bus ateityje?
Užsukę į vaistinę klientai 

užsimena ir apie tai, kad neri-
mauja, kaip liga paveiks jų svei-
katą ilgalaikėje perspektyvoje, 
kokios įtakos turės lėtinių ligų 
progresavimui. Žmonės jaudi-
nasi ir dėl to, kad vis dar gali 
užkrėsti aplinkinius arba patys 
susirgti dar kartą.

Vaistininkai pataria išlikti 
pozityviems ir pasirūpinti sa-
vo emocine savijauta, o dėl ne-
raminančių simptomų nebijoti 
pasikonsultuoti su specialistais. 
Farmacininkė M. Kazakevičie-
nė sako, kad negatyvias mintis 
įveikti padeda reguliarus fizi-
nis aktyvumas, nuolatinis ben-

dravimas su artimaisiais (tam 
puikiai tinka ir vaizdo skam-
bučiai). Svarbu puoselėti savo 
pomėgius, leisti daugiau laiko 
gryname ore ir neslėpti jausmų.

Jaučiantiems nerimą vaisti-
ninkai rekomenduoja vakare iš-
gerti melisos arbatos, sumaišy-
tos su pipirmėtėmis, ir ramiai 
apgalvoti savo emocijas. Neri-
mą įveikti gali padėti įvairūs 
preparatai, kurių sudėtyje yra 
rausvažiedės pasifloros, jie iš-
siskiria tuo, kad padeda įveikti 
nerimą, tačiau neslopina ir ne-
migdo. Nervinei sistemai nau-
dingi magnio ir B grupės vita-
minų turintys preparatai.

„Nesijaučiu kaip  
anksčiau“

Besiskundžiantiems supras-
tėjusia atmintimi, sutrikusiu ge-
bėjimu susikaupti vaistininkai 
rekomenduoja pamažu treni-
ruoti atmintį, naudingi gali bū-
ti net atminties lavinimo žaidi-
mai. Po ligos svarbią informa-
ciją dažniau reikėtų užsirašyti.

Žmonės dažnai vaistinėje 
ieško ir priemonių, kurios pa-
dėtų po ligos stiprinti nusilpu-
sį imunitetą. Vaistininkai jiems 
primena vartoti vitaminus C 
ir D, cinko, seleno preparatus, 
skirti pakankamai laiko poil-
siui, būti fiziškai aktyviems, 
nepamiršti reguliariai vėdin-
ti patalpų.

Koronavirusu persirgusie-
siems patariama nuolat skir-
ti dėmesio savo savijautai, o 
pastebėjus, kad neraminantys 
simptomai nedingsta, kreiptis 
į gydytojus ir atlikti reikalin-
gus tyrimus.

10 vaistininkų patarimų 
persirgusiems koronavirusu:

1. Stebėkite savo sveikatos 
būklę, o prireikus konsultuoki-
tės su specialistais.

2. Stiprinkite savo imuninę 
sistemą – vartokite vitaminus ir 
antioksidantus.

3. Skirkite daugiau laiko po-
ilsiui, atsipalaiduokite, venki-
te streso.

4. Pagal savo galimybes bū-
kite fiziškai aktyvūs ir leiski-
te daugiau laiko gryname ore.

5. Stenkitės pamažu sugrįž-
ti prie jums įprastos kasdienės 
rutinos.

6. Daugiau dėmesio skirkite 
sveikai ir subalansuotai mitybai.

7. Venkite galvoti apie ligą, 
skirkite daugiau dėmesio pozi-
tyvumui.

8. Neskubėkite ir klausykite 
savo kūno.

9. Nepamirškite vartoti pa-
kankamai skysčių.

10. Net ir persirgę korona-
virusu, laikykitės visų Sveika-
tos apsaugos ministerijos reko-
mendacijų.

„Bičiulystės“ inf.

Maitinimosi 
rekomendacijos sergant 

onkologine liga (1)
Kaip įveikti koronaviruso 
liekamuosius reiškinius

Vaistininkai pastebi, kad koronavirusu persirgę žmonės daž-
niausiai teiraujasi, kaip įveikti po ligos juntamus liekamuosius 
simptomus. 

Mažėjant svoriui arba esant 
mitybos nepakankamumui
 Valgymo režimas ir por-

cija. Valgykite 56 kartus per 
dieną, stenkitės valgyti kiek di-
desnėmis nei jums įprasta por-
cijomis. 
 Energija. Prioritetą tei-

kite didesnį energijos tankį tu-
rintiems maisto produktams bei 
patiekalams. Būdai, kaip papil-
dyti maistą papildomomis ka-
lorijomis ir padidinti patiekalų 
energijos tankį:

Paukštiena, triušiena, žuvis, 
mėsa. Rinkitės riebesnę paukš-
tieną (pvz., šlauneles vietoje 
krūtinėlės), riebesnę žuvį (pvz., 
lašišą vietoje jūros lydekos), rie-
besnę mėsą (pvz., kiaulienos 
sprandinę vietoje kumpio mė-
sos). Šių produktų patiekalus 
ruoškite su papildomais pada-
žais: aliejumi, grietinėle, grie-
tine, įvairiais sūriais.

Pieno produktai. Vietoje lie-
sų ar vidutinio riebumo rinkitės 
riebius pieno produktus. 

Kruopos. Jeigu įmanoma, 
kruopas virkite ne vandenyje, 
o piene, papildomai įdėkite rie-
balų: sviesto, aliejaus, pagardin-
kite įvairiais sūriais, mėsa, žu-
vimi, riešutais ar riešutų svies-
tu, sėklomis ar chalvos, šokola-
do gabalėliais, uogiene ir pan.

Duona. Rinkitės duoną, ku-
rioje gausu saulėgrąžų ir mo-
liūgų sėklų. Taip pat į racioną 
įtraukite įvairius duonos pakai-
talus: duoniukus, duonos lazde-
les, trapučius. Papildomai duo-
ną galima pagardinti užtepant 
sviesto, riešutų sviesto, sūrio.

Riešutai ir sėklos. Košes, troš-
kinius, salotas, kokteilius, pada-
žus papildykite įvairiais trintais 
ar kitaip smulkintais riešutais, 
saulėgrąžų ar moliūgų sėklomis, 
migdolų ar kokosų drožlėmis, 
įvairių riešutų sviestu, chalva. 

Daržovės ir ankštinės daržo-
vės. Kai reikia didinti svorį, ri-
bokite daržovių iki 200 g per 
dieną. Daržoves ir jų patieka-
lus gardinkite aliejumi, grieti-
ne, grietinėle, įvairiais sūriais, 
avokadais ir alyvuogėmis, rie-
šutais ir sėklomis. 

Vaisiai ir uogos. Ribokite vai-
sių ir uogų kiekį iki 200 g per 
dieną. Vaisius ir uogas valgyki-
te derindami juos su kitais ka-
loringais produktais: pieno pro-
duktais, riešutais ir sėklomis, 
riešutų sviestu. Vaisiai ir uogos 
gali būti pateikiami kokteilių, 
desertų, namuose gamintų le-
dų pavidalu. 

Riebalai. Patiekalus gardin-
kite įvairiais riebalais: aliejais, 
sviestu, lydytu sviestu, riešu-
tų sviestu. 
 Skysčiai. Vietoje vandens 

ir arbatos gerkite kaloringus 
skysčius: pieną, kefyrą, pasukas, 

Sergant onkologine ar kuria 
kita sudėtinga liga neretai pa-
sireiškia įvairūs negalavimai, 
kuriuos gali palengvinti tin-
kamai parinkta mityba.
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Vaikinas iš Kanados 
provincijos

Maiklas (Michael J. Fox) 
gimė 1961 metais Edmontone 
(Kanada). Vaikystėje žavėjosi le-
do rituliu, rokenrolu. Kartą mo-
kytojas išvaizdžiam vaikinukui 
parodė skelbimą laikraštyje. Bu-
vo ieškoma aktoriaus berniuko 
vaidmeniui seriale. Taip Maik
las pateko į kino pasaulį. Dar 
gavo vaidmenų teatre.

Netrukus jis išvyko į Holi-
vudą. Gaudavo nereikšmingų 
vaidmenų, bet rimtesnei karje-
rai trukdė žemas ūgis – 1,63 m. 
Su tokiais kukliais centimetrais 
negali būti universalus aktorius. 
Maiklui teko įsidarbinti užkan-
dinėje, kad užsidirbtų pinigų. 
Vis dėlto aktorius turėjo slaptą 
ginklą – bėgo metai, o jo vei-
das liko toks pat vaikiškas, ko-
ne angeliškas.

Lemtingas vaidmuo
1985 m. sukurtas filmas 

„Atgal į ateitį“ buvo toks po-
puliarus, kad šiandien net nėra 
su kuo palyginti jo sėkmės. Nei 
erotikos, nei ypatingų technolo-
gijų – vien graži idėja, mieli ak-

toriai. Maiklui tuo metu jau bu-
vo 24eri, tačiau dėl mažo ūgio 
ir gražaus veidelio jis labai tiko 
pagrindiniam vaidmeniui. Su-
vaidino vaikinuką Martį, ku-
ris iš 1985ųjų buvo nusiųstas į 
1955 metus. Ten sutiko savo bū-
simus tėvus ir net padėjo jiems 
susidraugauti, nes juk kitaip ir 
pats ateityje nebūtų gimęs.

Per vieną dieną Maiklas pa-
sidarė nepaprastai populiarus. 
Staiga tapo svarbus kiekvienas 
jo žodis. Viename TV šou pa-
gyrė kanadietišką alų – kitą die-
ną po jo langais stovėjo vilkikas, 
iki lubų pripildytas iš Kanados 
atvežtų alaus butelių.

Per pirmą savaitgalį į filmo 
sąskaitą įplaukė 11 milijonų do-
lerių. Per 8 savaites – 380 mili-
jonų! Kas toliau?

Vieną gražų rytą...
Taip, vieną rytą 1990aisiais, 

Maiklas pastebėjo, kad keistai 
dreba jo mažasis pirštas. Na, 
turbūt per daug alaus geria. De-
ja, simptomų radosi vis daugiau. 
1991 m., kai garsiam aktoriui 
buvo 29eri, jam diagnozavo 
Parkinsono ligą.

Liga atėjo, kai prieš akis vė-
rėsi neišmatuojamos perspek-
tyvos, prisipažinimai meilėje 
skriejo iš viso pasaulio, o na-
muose laukė mylima žmona ir 
naujagimis. Medikai neslėpė: 
jei nebus nuolat stebimas ir gy-
domas, po 8 metų Maiklas ne-
beįstengs apsitarnauti, o neilgai 
trukus gulės lovoje lyg „daržo-
vė“. Visam laikui. 

Ligą pavadino dovana
Šalia Maiklo visada lyg an-

gelas – Treisi. Juodu susituokė 
1988 metais ir iki šiol yra kar-
tu. Užaugino sūnų ir tris duk-
teris. Vaikai nežino, koks tėtis 
buvo „iki Parkinsono“.

Maiklas nepamiršo pirmųjų 
jų bendro gyvenimo metų. Po 
„Atgal į ateitį“ jis daug filmavosi 
kituose filmuose. Tuo metu vis-
ko buvo daug – darbas, nauja-
gimiai ir... alkoholis. Bet kurią 
dieną Treisi galėjo pasakyti – su-
die, daugiau negaliu. Taip ir bū-
tų atsitikę, jei ne liga. Ji nepaliko 
vyro. Be to, Maiklas ir pats susi-
griebė, kai kartą ryte pabudo ant 
sofos, o šalia buvo numestas išsi-
liejęs vyno butelis, čia pat šliau-
žiojo mažylis, prie sienos stovėjo 
Treisi. Po to ryto Maiklas dau-
giau neprisilietė prie alkoholio. 
Lyg kirviu nukirto. 

Parkinsono liga išgelbėjo 
šeimą, juodu kartu ėmė kovoti 
su negalia. Jei ne Treisi, liga bū-
tų labai greitai Maiklą suėdusi.

Parkinsono nuo svetimų 
akių nepaslėpsi

Jaunas, turtingas, žymus... 
Filmavosi visur, kur tik kvietė. 
Kelerius metus sugebėjo slėpti 
ligą. Kai nebegalėjo kontroliuoti 
judesių, vaidino tai išgėrusį, tai 
labai linksmą. Gatvėje jam netgi 
pasiūlydavo narkotikų, nes bu-

vo panašus į narkomaną. Juok-
davosi, kai kelnių klešnės susi-
garankščiuodavo ir matydavo-
si plikos kojos, nors tiesiog ne-
įstengė pasilenkti ir susitvarky-
ti. Daug jėgų ir laiko skyrė ligai 
paslėpti, nes labai nenorėjo atsi-
sakyti vaidmenų. Galiausiai pa-
vargo kankinti savo kūną, kuris 
nebegalėjo vykdyti jo įsakymų.

1998aisiais prisipažino: aš 
sergu Parkinsono liga. Princi-
pingai atsisakinėjo lazdelės, o 
neįgaliojo vežimėlio ėmė nekęs-
ti vos jį pamatęs. Sakė: „Jei leisi 
ligai tau įsakinėti, ji tuoj taps vi-
sagale valdove“. Kartais Maiklas 
jaučiasi lyg pakabintas ant paka-
bos, kai tik pirštų galiukais gali 
paliesti žemę. Analizuoja save, 
tyrinėja ligą. Juokiasi, kad da-
bar ėmė gerai žaisti pokerį, nes 
priešininkai negali atspėti, kada 
jis blefuoja. 

Aktorystę Maiklas pakeitė į 
rašymą – jau parašė 4 knygas. 
Jis pasirinko būti linksmas. Įkū-
rė fondą Parkinsono tyrimams 
finansuoti. Berniukas, kadaise 
keliavęs laiko mašina, užklup-
tas nelaimės viską daro teisin-
gai. Kitaip jau prieš 20 metų bū-
tų tapęs „daržove“, kaip karksė-
jo daktarai.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Pradėjęs drebėti pirštelis sustabdė 
populiaraus aktoriaus karjerą

Pradžia – Ukmergėje
Žaidimas rutuliais buvo po-

puliarus dar antikinėje Graiki-
joje, o XX a. pastebėta, kad jis 
puikiai tinka žmonėms su nega-
lia. Ypač – didelę negalią turin-
tiems žmonėms. Iš pradžių bo-
čia buvo skirta žmonėms su ce-
rebriniu paralyžiumi, bet vėliau 
įsijungė ir kitas judėjimo nega-
lias turintys sporto entuziastai. 
1984 m. bočia debiutavo para-
limpinėse žaidynėse.

Lietuvoje bočia pirmiau-
siai išbandyta Ukmergėje. Pra-
dininku vadinamas „Vilkmer-
gės“ klubo pirmininkas Anato-
lijus Kuprijaškinas. „Ukmergės 
klubo primininkas draugavo su 
švedais ir iš Švedijos atsivežė šį 
žaidimą. Ukmergiškiai pradė-
jo, o mes irgi vieni iš pirmųjų 
ėmėme žaisti“, – pasakojo Kau-
no krašto neįgaliųjų sporto klu-
bo „Santaka“ pirmininkė Irena 
Sadauskienė. 

Tiek ji, tiek Šiaulių žmonių 
su negalia sporto klubo „En-
tuziastas“ pirmininkas Bronis-
lavas Volbikas teigė, kad bočia 
Lietuvoje pradėta žaisti daugiau 
nei prieš 20 metų. B. Volbikas 
anksčiau pats aktyviai žaisda-
vo, o dabar dažniau treniruoja 

ir teisėjauja. Jo vadovaujamame 
„Entuziasto“ klube kultivuoja-
ma daug sporto šakų – tinklinis, 
biliardas, šachmatai, šaškės ir kt. 

Kuo išsiskiria bočia, kuo ji 
patraukli? „Tai labai prieinama 
sporto šaka, nes atlikti metimą 
galima ir sėdint vežimėlyje, ir 
stovint – visaip. Tai žaidimas be-
veik kiekvienam. Jis puikiai tin-
ka laisvalaikiui, galima žaisti ir 
trys prieš tris, ir du prieš du“, – 
privalumus vardino B. Volbikas. 
Pasak „Entuziasto“ vadovo, kai 
Šiauliuose vyksta jo organizuo-
jama tradicinė neįgaliųjų spor-
to šventė, visada atsiranda daug 
norinčių žaisti bočią. 

Lengviau nei petankėje
Žaidžiant bočią komandos 

mėto skirtingos spalvos rutu-
lius. Viena komanda – mėlynus, 
kita – raudonus. Tikslas yra sa-
vo rutulius numesti kuo arčiau 
taikinio – baltojo rutulio. Bo-
čia panaši į kitą rutulių žaidi-
mą – petankę, tačiau, palygin-
ti su ja, turi žmonėms su didele 
negalia svarbų privalumą. „Bo-
čioje rutuliai lengvesni nei pe-
tankėje. Petankės rutulius sun-
kiau mesti. Be to, juos galima, 
pavyzdžiui, užsimesti ant kojos 

ir patirti traumą“, – paaiškino 
B. Volbikas.

Guminiai bočios rutuliai 
sveria 275 gramus, plieniniai 
petankės – 650800 gramų. 
Bočios rutulius galima ne tik 
mesti, bet ir ridenti. Dar vienas 
privalumas – galima žaisti tiek 
lauke, tiek uždarose patalpose. 

Dabar, per karantiną, vyk-
dyti bočios treniruočių nega-
lima. Treniruotis gali tik aukš-
to meistriškumo sportininkai, 
o Lietuvoje bočia orientuota į 
masiškumą. „Kad kas iš Lietu-
vos važiuotų į paralimpines žai-
dynes – toli gražu. Ten žaidžia 
tie, kuriems pažeistos keturios 
galūnės – tiek rankos, tiek ko-
jos. Su mažesne negalia para-
limpinėse žaidynėse dalyvauti 
negalima“, – teigė B. Volbikas. 
Lietuvoje surinkti paralimpinę 
komandą kol kas neatrodo la-
bai realu. 

Kita vertus, norinčių tiesiog 
žaisti, neišsikeliant aukštų spor-
tinių tikslų, tikrai netrūksta. 
B. Volbikas sako, kad jis savo klu-
be bočios subtilybių moko maž-
daug 10 žmonių: „Bandau išmo-
kyti mesti taisyklingai, išlenk-
ti riešą, bet ne visiems tas riešas 
lankstosi. Reikia jausti rutulį. 
Vienas rutulys būna kiek sun-
kesnis, kitas, jau pasidėvėjęs – 
kietesnis. Jeigu rutulys kietas, jis 
riedės toliau, jei minkštas – ar-
čiau. Yra įvairios ridenimo strate-
gijos. Jei nori kažką pasiekti, lai-
mėti, turi žaisti su galva.“

Čempionatas – ne visiems
I. Sadauskienė sako, kad 

„Santakos“ klube visi nori žaisti 
bočią, bet ne visi gali tai daryti 
vienu metu: „Iki karantino, kai 
dar būdavo galima treniruotis, 
vieni ateidavo vieną dieną, ki-
ti – kitą. Vienu metu į treniruo-

tę susirinkdavo apie 15 žmonių. 
O šiaip klube žaisti bočią moka 
beveik visi.“

Bočioje komandos neskirs-
tomos į vyrų ir moterų, žaidžia-
ma kartu. Neoficialiose varžy-
bose prie žmonių su negalia gali 
prisijungti sveikieji. Rimtesnės 
kovos vyksta Lietuvos čempio-
nate. Jame komandos suskirs-
tomos į A ir B grupes. „A gru-
pėje žaidžia žmonės su dide-
le negalia, kurie sėdi rateliuo-
se, kuriems sunkus paralyžius, 
nesveikos ir rankos, ir kojos. Jų 
grupėje vyksta ir pasaulio čem-
pionatai, bet Lietuva pasaulio 
čempionatuose dar nedalyvau-
ja“, – sakė I. Sadauskienė. B 
grupėje žaidžia visi kiti spor-
tininkai.

Lietuvos neįgaliųjų spor-
to federacija čempionatą rengia 
tik kartą per metus, jis įvyksta 
per vieną dieną. Pernai pirme-
nybės vyko Ukmergėje. „Lietu-
vos čempionate yra suvaržymų, 
nuo klubo gali dalyvauti tik du 
žmonės. Tik A grupėje, kurioje 
rungiasi žmonės su labai sun-
kia negalia, klubui gali atstovau-
ti kelios komandos. Tačiau yra 
klubų varžybos – mūsų klubo, 
Šiaulių, Ukmergės, Rokiškio, 
Klaipėdos. Bočia – labai po-
puliari sporto šaka“, – patikino 
I. Sadauskienė. Pasak jos, klubų 
varžybose dažnai susirenka ge-
rokai daugiau dalyvių nei Lie-
tuvos čempionate.

Povilas STAKUTIS

Bočia tinka ir žaidynėms, 
bet dar geriau – laisvalaikiui

Jei sporto šaka yra įtraukta į paralimpinių žaidynių programą, 
daugiausiai dėmesio, kaip taisyklė, skiriama būtent aukšto meis-
triškumo sportininkams, bandantiems į jas patekti. Tačiau žai-
dimas rutuliais – bočia – patrauklus ne dėl paralimpinių pers-
pektyvų. Bent jau Lietuvoje. Mūsų šalyje žmonėms su negalia 
tai yra puiki galimybė praleisti laisvalaikį. Bočia Lietuvoje labai 
populiari, visų pirma dėl to, kad žaisti gali beveik bet kuris žmo-
gus, net ir turintis sunkią negalią. Tikriausiai ne vienas esate ją 
pabandęs, bet ar visi žinote šios sporto šakos istoriją? 

Po filmo „Atgal į ateitį“ premjeros Maiklas atsiprašinėjo kolegų, 
kad prastai suvaidino, mat buvo pavargęs – tuo pat metu filma-
vosi TV seriale, nespėdavo išsimiegoti ir pailsėti. Pažadėjo kitą 
kartą būti geresnės formos ir į naujos juostos filmavimo aikšte-
lę atvykti gerai pasiruošęs. Tačiau likimas pasisuko kita linkme. 

Bočia – žaidimas beveik kiekvienam.

Maiklas Foksas.

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos nuotr.



8 psl.2021 m. kovo 18 d. – balandžio 7 d., Nr. 6 (1519), „Bičiulystė“

Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Alvido Bajorūno nuotr., Panevėžys

 

Patricijos gyvenimas buvo 
įdomus ir prasmingas. Ji 

daug mokėsi, stengėsi, norėjo 
įrodyti, kad gali daugiau negu 
kiti. Ir jai tai pavykdavo. Mer-
gaitė nepraleisdavo nė vienos 
pamokos, net per pertraukas 
sėdėdavo klasėje ir nekantriai 
laukdavo kitos pamokos. 

Patricija neturėjo draugų, 
nes buvo kukli, rami moksliu-
kė. Jai nerūpėjo šėlioti po mo-
kyklą, kaip kitiems bendrakla-
siams. Dalyvaudavo konkur-
suose, buvo skaitovė, rašė ei-
lėraščius, dainavo chore, kūrė 
skaidres. Taigi buvo tokia ne-
priekaištinga, kad netraukė ne-
palankių mokytojų žvilgsnių.

O klasiokai šaipėsi, juokė-
si, nedraugavo. Matyt, pavydė-
jo mokytojų dėmesio. 

Patricija šias pašaipas ėmė 
giliai į širdį, manė, kad tai netei-
singa. Juk kai kurios mergaitės ir 
berniukai taip pat gerai mokėsi, 
tad buvo skaudu, kodėl būtent 
ją žemina dėl to, kad stengiasi. 
Patricija liūdėdavo, verkdavo, į 
namus grįždavo labai įskaudin-
ta. Tačiau praėjus silpnumo aki-
mirkai vėl stodavosi ir eidavo į 
mokyklą. 

Devintoje, dešimtoje ir vie-
nuoliktoje klasėse ji buvo viena 
geriausių mokinių. Priimdavo 
mokytojų pagyrimus ir padrą-
sinimus nesustoti. O dvylikto-
je klasėje viskas pasikeitė. Pat
ricija pajuto, kad jai ima tem-
ti sąmonė, nebegali susikaupti. 

O juk reikės laikyti egzaminus, 
tad kaip jiems pasirengs, jei taip 
sunku mokytis? Tapo uždara, 
kamavo įkyrios mintys. Nėjo į 
mokyklą, tiesiog nebenorėjo ir 
neturėjo jėgų. Pati nesuprato, 
kas jai nutiko. Gal kas išgąsdino 
ar įskaudino, kad pasidarė kaip 
nesava? Juk tokia jauna, o tapo 
ligoninių ir vaistų auka. 

Visi labai išsigando. Bendra-
klasiai, kurie ir taip jos nemėgo, 
tapo dar šaltesni. Šaipėsi, kad jai 
skauda galvą, duria širdį, o mo-
kytojai vis veda pas seselę. Ne-
suprato, kodėl Patricija nebūna 
pamokose ir nusprendė jos ša-
lintis. Net vienintelė draugė, su 
kuria sėdėjo per pamokas, per-
sėdo į kitą suolą. 

Ne tik mokiniai, bet ir mo-
kytojai ėmė priekaištauti, kodėl 
būtent dabar, paskutinėje klasė-
je, ji sugalvojo susirgti. Patrici-
ja nežinojo, ką jiems pasakyti, 
juk pati tyčia nebūtų to dariusi. 
Tapo dar skaudžiau, kai sužino-
jo, kad turės mokytis namuose.

Į pagalbą atskubėjo Patri-
kas – jos gerbiamas mokyklos 
direktorius. Jis vienintelis ne-
pyko ir neįžeidinėjo, kad ji taip 
pasikeitė. Patriku direktorių pa-
vadino, nes jis vienintelis jos, 
atstumtosios, nepaliko likimo 
valiai, visuomet kalbėjo ramiai, 
švelniai, nekritikavo.

Ramunėlė – mokyklos 

socia linė pedagogė taip pat bu-
vo jo išrinktas žmogus, mokė-
jęs nuraminti. Patrikas ir Ramu-
nėlė netgi pasiryžo tapti Patrici-
jos draugais, kad jai būtų leng
viau pakelti netikėtai jaunus ir 
trapius pečius prislėgusią naštą.

Bėgant laikui Patricija pa-
lengva tiesėsi, norėjo baigti mo-
kyklą. Su pagalba: prisėdimu ša-
lia, apkabinimu, paskatinimu, o 
ne kritika ir užgauliojimu.

Šiandien Patricija – specia-
listė. Ji netgi tapo poete, išlei-
do savo pirmąją poezijos kny-
gelę. Pristatė ją savo mokyklo-
je, grįžusi čia po šešerių me-
tų. Patrikas, mokyklos direk-
torius, ją pakvietė tai padaryti. 
Patriciją padrąsino, suteikė pa-
sitikėjimo, kad galėtų tapti sa-
vo mokyklos poete, vėl jaustis 
laiminga, reikalinga ir svarbia. 
Jai tai buvo tarsi atlygis už čia 
praleistus liūdesio ir skausmo 
kupinus metus. 

Patricija tikisi, kad Patrikas 
dar ne kartą prisės šalia, ištars 
kokį gražų, šiltą žodį, nes ger-
bia ją už išsaugotą paprastumą!

Patricija nežino, kaip susi-
klostys jos gyvenimas, tik įsiti-
kinusi, kad dar ne kartą pakvies: 
„Patrikai, prisėski prie manęs“. 
Nes jį myli kaip žmogų, kaip sa-
vo Angelą!

Kristina PURONAITĖ
Kupiškis 

„Patrikai,  
prisėski prie manęs“

kitas „bičiulystės“ numeris išeis balandžio 8 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
iš dalies remia projektą „Negalia ir šiuolaikinė 
visuomenė: iššūkiai ir sprendimai“. Jam skirta 9 
tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Sveikiname                        mėnesį gimusius:
Aureliją Petronienę – Panevėžio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę;
Liuciją Olšauskienę – Neringos m. neįgaliųjų draugijos pirmininkę;
Irmą Kavaliauskienę – Marijampolės m. I gr. neįgaliųjų draugijos 

pirmininkę;
Aldoną Šerėnienę – Anykščių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę;
Jadvygą Rostovskają – Vilniaus m. neįgaliųjų draugijos pirmininkę;

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Liną Ežerinskienę – Marijampolės sav. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę;

Oną Černiauskienę – Lazdijų r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę.


